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  Dato       Kl.         Emne                         Sted                             Arrangør 

Uge 
12 

 Udstilling Kirken Spireklubben 

25/3 11.00 Loppemarked Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

26/3 14.00 Fårets dag Gartneriet Gartneriet 

26/3 21.00 Påskebal Forsamlingshuset 
Kultur - og aktivitetsud-
valget 

27/3 14.00 Æggetrilning Bollen Skolebørnene 

30/3 19.30 Generalforsamling Skolen Foreningen Anholts Børn 

9/4 17.00 Five o’clock tea Forsamlingshuset 
Kultur - og aktivitetsud-
valget 

13/4 17.30 
Fællesspisning og 
koncert 

Forsamlingshuset/
Gymnastiksalen 

Kultur - og aktivitetsud-
valget 

21-
24/4 

 Retræte 
Kirken/Rundt om-
kring 

Kirken 

14-
16/5 

 Arbejdsweekend Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

31/5-
2/6 

 Højskole 
Forsamlingshuset/
Kroen 

FOF 

Skriv din titelAktivitetskalenderen 

 

Redaktionen af dette nummer 
 

Etly Steenberg 
 etly@mail.tele.dk 
Signe Hylby 
 hrsocialraadgiver@privat.dk 
Kitte Nøhr 
           kin.nohr@gmail.com 
 

Deadline næste nummer: 
fredag den 3. juni, 2016 

 

Forventet udgivelse: 
Uge 25,  2016 

 

Alle indlæg modtages, vi hjælper gerne 
med indskrivning. Skriver du på PC, så 
send teksten i en mail eller i Word/
Publisher. 
Medsend gerne illustrationer i jpg-
format. 

 

Annoncer: 
Der er mulighed for annoncering. Vi 
hjælper gerne med at sætte annoncen 
op.  
 

De rimelige priser: 
 1/1 side kr.:  600,- 
 1/2 side kr.: 400,- 
 1/4 side kr.: 250,- 
 1/8 side kr.: 150,- 

 

ANHOLT-POSTEN udgives af  
Anholt Borgerforening med støtte  
fra Menighedsrådet og udkommer  
4 gange årligt.  
Kontingent: 
Borgerforeningens medlemmer: 
1. medlem i husstanden: 200 kr. 
2. medlem i husstanden: 150 kr. 
(ægtefæller/samboende) 
Støttemedlemmer/abonnenter på  
Anholt-Posten: 
1. medlem i husstanden: 250 kr. 
2. medlem i husstanden: 150 kr. 
(ægtefæller/samboende) 
Anholt-Posten uddeles/sendes til det 1. 
medlem af husstanden. 
Kontingentet for at modtage Anholt-
Posten pr. mail er 200 kr. 
Kontingent/abonnement indbetales på 
konto 1551 - 1222538 i Danske Bank,  
på turistkontoret eller til kassereren.  
Nye medlemmer/abonnenter/
støttemedlemmer kan henvende sig til 
kassereren (pklix@pc.dk). 
 
Oplag dette nummer: 300 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 

Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Redaktionen har ordet…. 

 

Tak for tilsendte indlæg, notitser og artikler. Vi er afhængige af, at I 

sender noget til os for at gøre bladet spændende. Der er delte menin-

ger om indlæggene, men vi forsøger altid at de er Anholt relaterede. 

Hvis du/I har ideer til interessante emner, fine billeder eller sjov til 

bagsiden, så kom med det. 

Mange sender færdige pdf filer. Men vi vil gerne gøre opmærksom 

på, at billedkvaliteten daler. Send hellere, som skrevet, en tekst i en 

mail eller i word eller publisher og illustrationer med.  

Vi anmoder om at deadline overholdes, at indsendte artikler har al-

men interesse og handler om holdninger til sager og ikke til personer. 

 

Redaktionen 
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Vinteren har budt på flere faste aktiviteter såsom: badminton kl. 16 i gymnastiksalen, spilleaftner tirsdage i 

forsamlingshuset, vinterbadning onsdag og søndag og pensionistspisning i forsamlingshuset om onsdagen. De 

ting vi gerne vil have sker, er noget vi selv må tage initiativ til, før det sker. Det er noget af det der gør det spe-

cielt at bo på Anholt. 

Foråret er på vej og isinger hænger allerede på tøjsnorene rundt omkring i byen. Snart begynder børnene at 

spille rundbold eller fodbold om aftenen. 

I den kommende tid sker her mange ting som det ses i aktivitetskalenderen og inde i bladet. Både nye tiltag og 

de faste forårstraditioner som fårets dag, five o’clock tea, påskebal og æggetrilning på Bollen. 

Mange steder i byen er huse under ombygning og renovering. Det roder, men det er dejligt at se, at der sker 

noget. 

Vi har fået to nye Anholtboere, nemlig Eva og Jan, så nu er der lys i ”Vort hjem” hele året. Velkommen til. 

Det ser også ud som om Carl Emil er hjemme for at blive. Dejligt. 

To borgerere er desværre afgået ved døden. 

Der gøres fortsat mange tiltag til at flere flytter til øen. Vi kan sagtens være mange flere. 

Vi ønsker alle et alletiders forår og glæder os til sommernummeret. 

Redaktionen 

Siden sidst 

Vi er nu kommet et godt stykke ind i 

det nye år, hvor vi forlader en vinter 

med sol, frost og kulde og går ind i 

et forhåbentligt dejligt forår.  

Traditionen tro er det generalforsam-

lingernes tid. Nogle er afholdt og 

andre kommer.  

Jul, Nytår og fastelavn er vel  

overstået.   Foto: Helle Rossen 

Læs mere om livet på Anholt på: 
 

http://anholtskole.net/ 
 

http://www.anholtliv.dk/ 
 

http://visitanholt.dk/ 
 

http://www.anholtturist.dk/ 
 

http://far-til-5-paa-anholt.dk/ 
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Der er 14. februar 2016 afholdt generalforsamling i Anholt Borgerforening, og den nye bestyrelse ser således 

ud: 

Formand: Liselotte Arentz Sørensen 

Næstformand: Kirsten Østergaard Rasmussen 

Sekretær: Birgitte Dahl Jeppesen 

Kasserer: Poul Jessen-Klixbüll 

Repræsentant i ø-sammenslutningen: Birgitte Dahl Jeppesen 

Repræsentanter i færgeudvalget: Liselotte Arentz Sørensen og Poul Jessen- Klixbüll 

Anholt Posten: Etly Steenberg 

Øvrige medlemmer: Gyrite Andersen  

Suppleanter:   

1. suppleant: Helle Rossen, som er indtrådt i bestyrelsen i Sanne Klinks sted.  

2. suppleant: Anne Damkjer Lautrup 

Referat af generalforsamlingen vil blive tilsendt foreningens medlemmer pr. mail. 

For også i dette forum at orientere om de aktiviteter, som bestyrelsen har arbejdet med siden Nyt fra borgerfor-

eningen i december nummeret, vil vi orientere om kystsikringssagen, som vi ved, at mange følger. Her er taget 

endnu et skridt, idet Borgerforeningen og Norddjurs Kommune nu har afsendt fondsansøgning til dækning af 

den manglende finansiering af kystsikringsprojektet. Vi afventer svar, og får vi positivt tilsagn, vil arbejdet 

herefter hurtigst muligt blive sendt i licitation. 

Som tidligere nævnt samarbejder vi med Norddjurs Kommune om mange sager, men specielt sagerne vedrø-

rende manglende boliger og arbejdspladser har stor vigtighed. Vi er derfor i gang med at planlægge tre borger-

møder, der hver især skal sætte fokus på ideer til løsninger af disse problemstillinger. Det første borgermøde 

er planlagt til den 3. april 2016. Mødet vil omhandle visioner for havneområdet, som vi mener, kan indeholde 

mange udviklingsmuligheder for såvel helårs som sommerrelaterede aktiviteter og hermed jobmuligheder. Ide-

er og indspark fra mødet vil indgå såvel i et kommende dialogmøde, som bestyrelsen holder med bestyrelsen i 

Grenaa-Anholt Havn først i maj, som i en eventuel ny lokalplan for området. Så sæt kryds i kalenderen og 

mød op 3. april 2016. Alle er velkommen. 

Der arbejdes på at finde en egnet dato for et borgermøde, hvor der fokuseres på udvikling af øen i øvrigt, med 

ideer til branding, tiltrækning af nye beboere mm.. Når datoen er fastlagt, vil der komme opslag om indhold, 

tid og sted i brugsen.  

Yderligere et borgermøde er under tilrettelæggelse, og det vil omhandle situationen omkring manglende hel-

årsboliger. Når denne dato er fastlagt, vil den ligeledes blive opslået i brugsen. 

En hjemmeside for Borgerforeningen er under udarbejdelse, så det fremover vil blive lettere at orientere om og 

tydeliggøre bestyrelsens arbejde. Hjemmesiden vil være linket til relevante andre hjemmesider om Anholt, 

herunder Anholt.dk, færgens hjemmeside osv. Her vil vi bestræbe os på, at både bestyrelsens arbejde,  

 

Nyt fra Anholt Borgerforening 
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kontaktoplysninger, kontingent og kontooplysninger, kalender med oversigt over møder i bestyrelse, ø-

sammenslutningen, færgen samt andet aktuelt stof om Anholt vil være at finde.  

Ja, et nyt spændende år og mange dejlige lyse timer ligger foran os, og vi vil gerne opfordre alle til at melde 

sig ind i foreningen og sammen med bestyrelsen være med til at løfte og løse de udfordringer, som øen står 

overfor.  

Anholt har så meget spændende og positivt at byde på, og det skal vi hjælpe hinanden med at understøtte. For-

eningen har brug for øens opbakning og konstruktive samarbejde. Det er kun muligt at finde farbare veje, når 

vi alle aktivt bidrager og er med til at finde de rigtige løsninger.  

Med disse glade forventninger vil bestyrelsen ønske jer alle et smukt forår, hvor vi håber, at ikke kun floraen, 

men også jeres iderighed og støtte vil blomstre. 

På bestyrelsens vegne, Liselotte Arentz Sørensen, formand Anholt Borgerforening 

Hvorfor sidder jeg i bestyrelsen af Anholt Borgerforening: 

Vigtigheden i aktivt selv at 
tage del i de udfordringer 
som et ø-liv bringer, har altid 
interesseret mig, og jeg tror 
på at vejen til løsning af pro-
blemstillinger går gennem 
åben og positiv kommunika-
tion, mod, knofedt og et mål 
stædighed. 

Jeg værdsætter at Borgerforeningen 
repræsenterer og arbejder for hele øen, 
at BF arbejder for et aktivt og levende 
helårsliv på Anholt, at BF er demo-
kratisk og øens talerør til Norddjurs 
kommune, og dermed et vigtigt sted at 
få indflydelse. Jeg håber og arbejder 
på, at mange flere vil bakke op, tage 
sin tørn og gøre sin indflydelse 
gældende. 

Kirsten Østergaard Rasmussen 
53 år og bosiddende på Anholt 
i 29 år 

Grunden til at jeg har sagt ja til at indtræde i Borgerforeningens bestyrelse er, 

at jeg gerne vil være med til at løse de opgaver, der ligger i arbejdet omkring 

Anholt som helårssamfund. Jeg tror, at det er vigtigt, at så mange øboere om 

muligt føler sig repræsenteret af det fælles organ – som kommunen bruger 

som samarbejdsorgan. For at sikre at dette sker, vil jeg gerne medvirke til en 

åben kommunikation om alle de mange opgaver som Borgerforeningen vare-

tager.  

Gyrite Andersen  

Jeg har en baggrund i efterskolever-
denen ; 7 år som lærer og 5 år som 
forstander – og så har jeg arbejdet 
professionelt med kunst og kultur – 
internationalt såvel som i landdi-
strikter i 20 år. Jeg har boet mange 
år i Ribe og Nordjylland – kommer 
fra Esbjerg- født i Grønland og er 
glad for at være havnet i den store 
ro på magiske Anholt. 

Jeg hedder Birgitte Dahl Jeppesen og bor 
på Nordstrandvej 13 med min kæreste 
Poul Anker Boisen og vores hund Frede.  

Jeg er gået ind i Borgerforeningen for at 
være til nytte og gavn for øen. Jeg håber at 
lære mange anholtere at kende på den må-
de, så jeg kan være med til at arbejde for 
nogle gode forhold på øen for os alle. Jeg 
arbejder stadig hver anden uge i Kolding 
som psykolog, men håber at  få mere og 
mere tid på øen. 

Liselotte Arentz Sørensen 
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Helle Rossen 
Hun har været i bestyrelsen siden 2014. Helle er selvstæn-
dig erhvervsdrivende med fiskebutik og tømrer/
tækkevirksomhed, virker som skolepedel, redningsmand, 
lærervikar og er uddannet kemiingeniør og tækkemand. 

Kontingent for 2016 betales senest den 1. maj 2016 
  

Anholt Borgerforenings medlemmer: 
  1. medlem i husstanden: 200 kr. 

  2. medlem i husstanden: 150 kr. (ægtefæller/samboende) 
 

 Støttemedlemmer/abonnenter på Anholt-Posten: 
  1. medlem i husstanden: 250 kr. 

  2. medlem i husstanden: 150 kr. (ægtefæller/samboende) 
 

Anholt-Posten uddeles/sendes til det 1. medlem af husstanden. 
Kontingentet for at modtage Anholt-Posten pr. mail er 200 kr. 

 

Kontingent/abonnement indbetales på konto 1551 - 1222538 i Danske Bank,  
på turistkontoret eller til kassereren.  

Nye medlemmer/abonnenter/støttemedlemmer kan henvende sig til kassereren (pklix@pc.dk). 
 

Hilsen Borgerforeningens bestyrelse 

 

Borgerforeningen er en uundværlig ting for Anholt, hvad skulle vi f. eks. gjort 
uden den, da problemerne hobede sig op efter kommunesammenlægningen i 1970. 
 Det var ikke lige meningen, at jeg skulle i borgerforeningens bestyrelse igen, jeg 
har vist aftjent min tid der, men nu gik det sådan, og det interesserer mig meget. 

Etly har boet på Anholt i 
hele sit liv...89 år 

Min interesse er især 
indenfor erhvervs – og 
boligområdet. Det er vig-
tigt at have indflydelse 
på alle forhold som er 
med til at fremme ølivet.  

"Efter nogle år som fastboen-
de vil jeg gerne være med til 
at bevare Anholt som sam-
fund med børnehave, skole, 
præst og læge samt et er-
hvervsliv med private 
arbejdspladser. Disse udfor-
dringer arbejder bestyrelsen 
med hele tiden i samarbejde 
med Norddjurs Kommune og 
andre offentlige myndigheder 
og institutioner." 

Poul Jessen- Klixbüll 
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Vildmarkens Betvingere 

Robert og Marius har været på tur i Anholts ørken 

Vi gik en masse ture og snakkede en hel dag om, hvordan vores projekt skulle være, og da det blev aften spiste vi kold-

dåsemad og rugbrødsmadder med ost.  

Da vi lagde os til at sove, havde vi på fornemmelsen, at vi hørte fodspor, eller at der var en ulv,  som listede omkring 

vores telt, selvom der ikke er ulve på Anholt, Det var som om, der var noget, der ville stjæle vores oppakning, som stod 

lidt væk fra teltet, og derfor havde svært ved at falde i søvn. 
 

Tirsdag: vi vågnede op, og det regnede lidt, så vi begyndte at spise morgenmad inde i teltet. Da det stoppede med at reg-

ne, og der kom lidt sol, pakkede vi morgenmaden sammen og gik udenfor. Vi fandt et andet sted, som var rigtig dejligt 

at være, og hvor der var masser af sol og god plads, så vi pakkede vores ting sammen og flyttede derud. Da vi havde slå-

et det hele op igen og spist lidt frokost, gik vi ud i skoven og løb rundt og kravlede i træer. Eftermiddagsmaden blev 

spist, da solen var ved at gå ned, og så gik vi ind i teltet og snakkede. Vi var dog ret trætte, så vi gad ikke at lave aftens-

mad, så vi gik bare i seng, men igen hørte vi fodspor, eller som om der var noget derude. Selvom vi godt vidste, der ikke 

findes spøgelser på Anholt, løb det os koldt ned ad ryggen. 
 

Onsdag: selvom vi havde aftalt at stå op og spise morgenmad og så gå hjem til byen, fandt ud af, at vi bare rigtig gerne 

ville hjem, så vi gik uden at få morgenmad. Og vi var ret så glade, da vi kom tilbage til byen. 

Vi har haft et projekt i skolen om verden omkring 

os, og vi valgte underemnet isolation. Derfor valgte 

vi at gå ud i ørkenen for at blive der 2 nætter fra 

mandag til onsdag.  
 

Mandag morgen mødtes vi hjemme hos  Robert kl. 

7.45 og pakkede alle vores ting. Så gik vi op til 

skolen for at fortælle, at vi var klar til at gå ud i 

ørkenen. Det viste sig at blive en ret hård tur, fordi 

vores ting vejede omkring 70 kilo. Efter at have 

gået ca. 4 km fandt vi et godt sted at være og slog 

vores telt op og begyndte at spise frokost.  
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For 2 å r siden vålgte vi åt modernisere det meget tråditionsrige fåstelåvnsårrångement for åt tilpåsse 

det nutiden. Vi vår ikke ude på  åt ødelægge fåstelåvn, tværtimod ønskede vi åt bevåre den fine trådition, 

dog så dån åt det blev et overkommeligt årrångement for børnefåmilier. 

De sidste 2 å r hår festen været åfholdt bå de i gymnåstiksålen og i forsåmlingshuset.  

I å r vålgte vi kun forsåmlingshuset og månden blev igen slå et åf tønden udenfor som førhen.  

Festen stårtede kl. 14.00 med fremvisning åf de fine kostumer. Herefter slog de yngste ”kåtten åf tøn-

den” i lillesål og de ældste ”slog månden åf tønden” udenfor. Det holdt hå rdt, specielt for ældste der øde-

lågde de 3 gåmle måssive køller og hån fåldt først ned efter 1½ time.  

Så  vår der kågebord, med lågkåger, boller, skærekåger, kåffe, te og såftevånd i det flotte fåstelåvnspyn-

tede forsåmlingshus. Tråditionen tro fik de ældre som ikke selv kunne komme til festen leveret kåger 

hjem til sig åf de ældste elever. Efter kåffebord vår der sånglege for børn og bårnlige sjæle.  

Festen sluttede cå. kl. 18.00.  

Fastelavnsfest 2016 

De flotte kostumer vises frem 

Endelig lykkedes det.  
En meget stolt Hans. Hvornår må  vi få det der var 

indeni tønden???? 

De ældste kæmper….. 
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Kattekonger og dronninger….  
 
For yngste blev kattekonge Hans og han valgte sin Elisabeth som kattedronning. 
 
For ældste blev Marcus kattekonge og valgte Anna som kattedronning. 

Vi synes selv vi hår fundet frem til en fåstelåvn, som bå de er overkommelig og med tro og respekt for en 

ældgåmmel trådition på  Anholt. 

Derfor stor tåk til ålle jer, der bidrog til festen bå de med økonomisk støtte, bågværk og deltågelse. 

Tillykke til Go stå, som blev den heldige vinder åf den flotte kurv, der blev trukket lod om.  
 

Fastelavnsholdet 

Hurra…  
Endelig.  
Nu er der kage 

Loddet trækkes af kattekongen Marcus til den 
heldige vinder. 
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Og….. Så lige dagen efter fik vi alle besøg af tre hold glade, rødkindede og forfrosne unger,  
der risede op med de flotte hjemmelavede Anholt fastelavnsris 

Det sunde drikkevand på Anholt. 
 

 
 

Vi har på Anholt utrolig godt drikkevand. Vandet 
kommer fra en brønd i ørkenen et stykke øst for 
flyvepladsen. Grundvandet står forholdsvis højt i 
hele ørkenen. Når det regner, synker vandet 
hurtig ned gennem sandet til grundvandet.  
 
Grundvandet løber ud i havet langs det meste 
af kysten omkring ørkenen. Strandsøerne er let 
rødlige af jern i vandet og næsten som kviksand 
at træde i. Vandet er således i stadig bevægel-
se ud mod saltvandet.  
 
Det hindrer drikkevandet i at blive salt og samti-
dig er drikkevandet forholdsvis ”nyt”. Andre ste-
det i Danmark er transittiden meget længere. 
Her regnes transittiden i måneder og ikke i år 
som mange andre steder. Vi har ikke problemer 
med at vandet bliver forurenet af pesticider, ni-
trater eller fosfater. 

Jorden på Anholt er meget kalkfattig og drikkevandet er yderst ”blødt”. Det vil sige at der er meget lidt calcium og 

magnesium i vandet. Vi har således ikke brug for ret meget sæbe i vaskevandet, og vi har ikke store problemer med 

at vandrørene kalker til. Derimod er der meget jern i jorden i ørkenen. Vandet på Anholt kan derfor være helt rødt. 

Jern kan udfældes med Alun (Aluminium sulfat). Det gjorde man tidligere på Anholt, men nu løber drikkevandet kun 

gennem et filter. Mange har sikkert fundet dværgkrukker i ørkenen. Det jern som er udfældet omkring en kerne af an-

det stof. Jernet tager så form som en lille jernkrukke. 

  

Der er udført mange bakteriologiske målinger på vandet. Vandet er helt fri for coliforme bakterier og colibakterier. Det 

betyder at vandet ikke er forurenet af afføring, hverken fra dyr eller mennesker. Der er en del bakteriekim. Vandet er 

jo ikke sterilt, men det gør det kun sundere at drikke. 

  

Drikkevandet på Anholt er testet til at være blandt Verdens bedste og meget sikkert at drikke, og det er derfor bedre 
end det, man køber i plastflasker. Det er sikkert at drikke vand direkte fra vandhanen og fylde sin (flergangs) flaske 
op.   

Ø-lægen Anholt 
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Butinox heldækkende træbeskyttelse fra Jotun, 12 års farve og glansholdbarhed, 
kan tones i alle nuancer. FAST LAVPRIS til den 1-9-2016.  

Kan ikke kombineres med andre rabatter.  
Vi er også leveringsdygtig i algerens, grundingsolie, penselsæt osv. 

Hvis vi ikke har det du søger, kan vi bestille det hjem. 

Malerbutikken Tipsmark           

MALERFIRMAET TIPSMARK  

 VI LEVERER GRATIS 

TIL FÆRGEN, OG 

FRAGTEN ER NATUR-

LIGVIS FRAGT FRIT. 

Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa, 86320980 

 

Nu kun 968.00 kr.  
Normalpris 
1449.00 kr. 
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Nyt fra Anholt Forsamlingshus 

Mandag d. 29. februar blev der afholdt generalforsamling og her er resultatet af valg og kon-

stituering. Formand Jette Hansen, kasserer Kurt Danielsen, bestyrelsesmedlemmer Anja Roh-

de, Carsten Brabrand og Anders Rytter. Gitte Thun blev suppleant.  

Også her vil vi lige annoncere vores kommende arbejdsweekend, som i år bliver i pinsen 14. - 15. 

maj, kl. 10 - 16. Der vil også være noget både til halsen og til maven. Vi håber på et stort frem-

møde. Skulle du være forhindret, så laver vi gerne andre arbejdsdag, for der er altid noget at 

gøre i VORES FÆLLES HUS. 

Udlejning og kontakt:  

Jette Hansen, mail: jette.hansen12@skolekom.dk eller telefon, 8631 9312 + 3029 9312. 

Mange hilsner 

Forsamlingshusets bestyrelse 
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Nyheder fra Anholt skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween , Luciaoptog , Juleafslutning, 

Fastelavn, Middelalderuge … den ene 

begivenhed afløser den anden og imel-

lem alle arrangementerne, er der alle 

hverdagene, hvor eleverne lærer at læ-

se, dividere og gange, lærer en geiger-

tæller at kende, arbejder med projek-

ter, taler engelsk og tysk , sveder i 

gymnastiksalen, har rokketænder og 

har frikvarter .  

I ugen før vinterferien var 3 af eleverne i ældste klasse i 
erhvervspraktik, som henholdsvis TV- journalist i Østjylland, 
forsker på Novo Nordisk og mekaniker i København. De kom 
hjem med masser af historier fra det virkelige liv og jeg 
tænker at det er særlig vigtigt for anholtbørnene at komme i 
praktik, da diversiteten i jobbene herovre jo ikke er så stor.  

I ugen efter vinterferien havde Ældste klasse projektuge. En 
dejlig uge med intense studier på nettet, næserne i bøgerne 
og kreativ aktivitet. Efter en hektisk slutspurt fremlagde 
eleverne deres projekter for forældre og lærere og de andre 
elever – fredag eftermiddag. Det var virkelig imponerende, 
hvad de unge havde evnet at tilegne sig af viden og selvstæn-
digt finde måder at formidle den viden, de i ugens løb havde 
tilegnet sig. Emnerne var vidt forskellige.  

Julie arbejdede med evolutionen, Marcus arbejdede med sta-
tistik og den globale befolkningseksplosion, Anna havde lavet 
et projekt om flygtninge i Danmark i løbet af det sidste år-
hundrede, Sophus havde sat sig ind i alkoholmisbrug og ryg-
ning – og Robert og Marius tog på isolationstur i ørkenen i 2 
døgn og fortalte om de tanker, de havde gjort sig i den anled-
ning (se beretning andetsteds i bladet) 

I Yngste og Mellemste klasse arbejder eleverne for tiden i en del af ti-

merne med Vikinger – kun afbrudt  af ugen før påske, der står i Middel-

alderens tegn. Historien levendegøres, når eleverne får mulighed med at 

arbejde konkret med at fremstille genstande fra en bestemt tidsperio-

de , spise maden vore forfædre spiste eller gå i det tøj Middelalderens 

kvinder og mænd bevægede sig rundt i. Middelalderugen afrundes med 

et arrangement, hvor forældrene inviteres til fællesspisning og middel-

alderaktiviteter. Middelalderugen foregår i et samarbejde mellem skolen 

og børnehaven.  
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De 4 ældste elever bliver dog hjemme, da de skal til Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver i de 

dage. Surt – men sådan er det jo og på det tidspunkt har de 6 ældste elever været 10 dage i Afrika .  

På Anholt har der jo været tradition for at skolen tager på skoleture til udlandet og i  år er det Æld-

ste klasse, der tager til Tanzania i Afrika. De skal besøge en skole i Dar es Salaam, hvor de skal bo 

det meste af tiden, de skal til kysten og se det sted, hvor slaverne blev udskibet fra og de skal et par 

dage på safari. Pengene kommer mestendels fra Anholt festival, hvor forældrene sammen med mange 

andre frivillige fra øen hver sommer arbejder på at skaffe penge til at kunne give børnene oplevelser 

af en særlig art uden for øen. Men meget mere om det, når de er hjemme igen , mon ikke Anholt Po-

sten får et bidrag fra turen … 

Kitesurferne donerer penge til Anholts børn 
 

I december fik Anholts børn en meget flot donation fra Kitesurferne, der hvert år i uge 30 afholder   

Kitesurfertræf på Anholt. 

Anholts børn fik overrakt en chek på 11.165 

kr. ! til børnenes udenøsaktiviteter . 

Tusinde tak for den flotte gave – vi glæder 

os til at byde kitesurferne   velkommen igen 

til sommer – og så håber vi på, at I får noget 

godt vejr at surfe i. 

 

 

 

Gyrite Andersen, skoleleder på Anholt skole og børnehave 

 

I dagene op til Kristi Himmelfartsdag dra-

ger de fleste af eleverne afsted på skole-

tur til Ribe. De skal til Vikingemarked på 

Ribe Vikingecenter – det største Vikinge-

marked i Danmark  og de skal indtage mid-

delalderbyen og en tur til Vadehavet og 

kigge på sandorm, gæs og hvis de er heldi-

ge, giver stærene en opvisning i Sort Sol, 

mens Anholts børn indtager Vikingebyen.  
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Fra Anholt Børnehave 

Som altid var december fuld af hygge og traditioner. Vi fik 

afviklet vores årlige julebazar, hvor vi med stor succes 

solgte ud af vores produktion af marmelade, leverpostej, 

julepynt med mere. Overskuddet blev så stort, at vi i star-

ten af det nye år kunne købe "Det fortællende tæppe", et 

eventyrtæppe fyldt med skønne figurer og fantastiske 

landskaber. Et interaktivt tæppe, hvor børnene med iPad 

kan scanne historier frem eller selv digte deres egne. 

I januar fik vi taget grundig afsked med 2 af grisene. Vi 

har nemlig beskæftiget os indgående med grise. Vi har 

læst om grise generelt og  "Svinedrengen" og "De tre 

små grise og ulven". Vi har sunget om grise og svinehyr-

der.  Vi har lært at tegne grise ved hjælp af cirkler og 2 

trekanter! Vi har fremstillet vore egne dukker og opført 

"Svinedrengen". Vi har bagt pølsehorn og spist frikadeller 

til fællesspisning. Vi har set filmen om "Babe den kække 

gris". 

Vi har selvfølgelig også nydt sneen mens den var her og 

afprøvet diverse kælkebakker på øen. 



Johnsen Graphic Solutions · Bakkehegnet 1-3 · DK 8500 Grenaa · Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

Full-service 
sparringspartner

Vores 4 løsningsområder er:
  • Koncept og design
  • Grafisk produktion
  • Reklameartikler og gaver
  • Håndtering og distribution

Vores løsninger bygger på indsigt. 

Vi vil forstå jeres forretning, jeres 

udfordringer, succeskriterier og 

forventninger. Det er en forudsæt-

ning for at skabe de rigtige effektive 

kommunikationsløsninger.

Since
1951
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Møllerne og mølleren 

 

At dyrke Anholts jord har aldrig været nogen 

givtig sag. I gamle dage skulle anholterne 

leve af at fiske og dyrke den elendige jord og 

så skulle der komme nogle “gode” strandin-

ger. Strandingerne var absolut det der kunne 

give mest, hvis Øens ejer ikke tog hele for-

tjenesten, eller så godt som hele fortjenesten, 

det skete bl.a. under Frederik Rostgaard, der 

for eksempel i et tilfælde, hvor den strande-

de Skipper havde betalt 150 Rigsdaler, kun 

gav hver anholter 5 Skilling for 9 dages 

hårdt arbejde. Man forstår deres vrede, og mange flyttede fra øen, 17 af de 22 husmænd flyttede bort.  

Men gav den dårlige jord kun lidt udbytte, det der var skulle udnyttes, og der var brug for møller. 

Der har været møller forskellige steder, navnene Møllebakken og Højemøllevej fortæller om 2 steder, men der 

var flere. 

 

I “Anholt i sagn og sæd” står der følgende: ”I gammel tid var her to møller: Høje-mølle og Lille-mølle. 

Marken, som Høje-mølle stod på, kaldes endnu Høje-møllevangen. Siden kunne man godt nøjes 

med en mølle, og den stod på Jæjjbak. En nytårsnat i en storm løb den gal og brændte. En 

mand, som hørte støjen, løb for at standse den, men så stod der et spøgelse derhos, så han kun-

ne ikke komme til. Manden gik hjem og var dødsens syg, og han var sengeliggende i et halvt år 

derefter”. 

Fra det gamle arkiv 

På bakkerne vesten for byen har 

også stået en mølle, det er nok 

fra den gang, da ejeren af øen 

nægtede at give jord til en ny 

mølle, men så blev den bygget 

på Præstegårdsjord. 

Som det ses af billederne har 

der været 2 møller samtidigt: 

En stubmølle og en hollandsk 

mølle, stubmøllen var købt på 

Læsø, men var ikke god.  
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Den sidste mølle stod på Møllebakken og  huskes stadig af os gamle, men kun som en ruin, i dag står der et 

sommerhus på stedet. 

Den sidste møller var Anders Rasmussen født 1842 død 1928, han havde som mange anholtere et tilnavn, men 

var det Vind, Vint eller Svint? Alle stavemåder er set. Hans kone hed Ane Andersdatter. Pastor  Niels Chri-

stensen giver en lang beskrivelse af parret i bogen “Præst på Anholt 1900 - 1912”. De boede i det der i dag 

hedder Østervej 41. 

”Anders var en dygtig mand, han var ikke bare møller, men også øens slagter og også god som 

dyrlæge og den bedste fisker og bådebygger. Landbruget blev også passet. 

Anders og Ane havde ingen børn, så som det var skik, byggede de til og tog  et ungt par ind, 

som skulle passe dem og arve dem”.     

Gåde fra Anholt:  

Hvem vinker med armene, 

mens det skråler i  tarmene? 

Møllen.     

etly 

Skolebørn ved Møllen ca. 1934.  
Fra venstre: Astrid Rasmussen, Else Sørensen, Judith Sørensen, Johannes Nordby, Etly Steenberg, Esther Rasmussen,  

Villy Rasmussen, Gurli Dahlgren og Bent Rasmussen. 

Ane Andersdatter, 1847-1928 
Anders Rasmussen 1842– 1928 
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Anholt Turistkontor og Destination Djursland forbereder sæson 2016  

Flytningen af turistkontoret til havnen og Destination Djurslands overtagelse af driften og varetagelse af turismen på 

Anholt har nu gennemlevet sit første år. Vi vurderer, at vi er kommet godt fra start, og at gæster og borgere har taget 

godt imod os. 

Den nye online bookingportal www.anholt-booking.dk har også fungeret i et år. Vi har gjort det nemt for gæster at leje 

feriehuse på Anholt. For udlejerne er løsningen fleksibel hvilket er særlig brugbart udenfor sæsonen.  

Feriehusejere, som overvejer at stille deres feriehus på Anholt til rådighed for udlejning i det nye bookingsystem, er vel-

kommen til at kontakte Anja Bæk på turistkontoret for flere informationer på telefon 86 31 91 33 eller e-mail: tu-

rist@anholt.dk 

Lørdagsjob 

Er du på Anholt hele sommeren? Eller har du virksomhed på Anholt, og kunne du se en mulighed i at dele en medarbej-

der med os? Vi har brug for hjælp hver lørdag til kontrol og rengøring af feriehuse.  Hvis du er interesseret i at høre nær-

mere, er du velkommen til at kontakte Anja Bæk. 

 
Flemming Rasmussen, turismedirektør 

Destination Djursland 

Hædersmænd 

Niels Jesper Heilskov 
Holmens Hædersmedalje for 25 års tjene-

ste som redningsmand. 

Carsten Brabrand 
Indstiftede anciennitetstegn for 20 års 

god tjeneste i Brandvæsenet 

Kurt Danielsen 
Indstiftede anciennitetstegn for 10 års god 

tjeneste i Brandvæsenet 

 

http://www.anholt-booking.dk
mailto:turist@anholt.dk
mailto:turist@anholt.dk
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KIRKESIDER 
 

 
 

GUDSTJENESTER 
  

 

 Der tages forbehold for ændringer.  
Ring til Berit senest dagen før for kirkebil: 22 24 87 82 

 

  

Dato 

 

tid 

 

Dag i kirkeåret 

 

Beskrivelse 
 

Søndag d. 6. marts Kl. 10 Midfaste Med kirkekaffe     

Søndag d. 13. marts Kl. 10 Mariæ Bebudelse   

Søndag d. 20. marts Kl. 10 Palmesøndag   

Torsdag d. 24. marts Kl. 10 Skærtorsdag   

Fredag d. 25. marts Kl. 19.30 Langfredag   

Søndag d. 27. marts Kl.10 Påskedag   

Mandag d. 28. marts   2. påskedag Ingen 

Søndag d. 3. april   1. søn. e. påske Ingen 

Søndag d. 10. april   Sidste s.e. påske Ingen 

Søndag d. 17. april Kl. 10 3. søn. e. påske   

Fredag d. 22. april Kl. 19.30 Bededag KELTISK GUDSTJENESTE 

Søndag d. 24. april Kl. 10 4. søn. e. påske   

Søndag d. 1. maj Kl. 10 5. søn. e. påske   

Torsdag d. 5. maj Kl. 10 Kr. Himmelfartsdag   

Søndag d. 8. maj Kl. 10 6. søn. e. påske   

Søndag d. 15. maj Kl. 10 Pinsedag   

Mandag d. 16. maj   2. pinsedag Ingen 

Søndag d. 22. maj Kl. 10 Trinitatis   

Søndag d. 29. maj   1. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 5. juni Kl. 10 2. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 12. juni Kl. 10 3. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 19. juni   4. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 26. juni Kl. 10 5. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 3. juli Kl. 10 6. søn. e. Trinitatis   
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AKTIVITETER 
 
UDSTILLING VED SPIREKLUBBEN 

 
I påskeugen vil der i kirken være udstillede malerier af de unge kunstnere i Spireklubben. Malerierne gennemgår 

nogle af de gammeltestamentlige temaer, vi har gennemgået i Spireklubben vinteren igennem, hvor børnene først 

ved sognepræst Kim Arne Pedersen og siden ved Anne Damkjer Lautrup er gået i gang med en gennemgang af 

Bibelen, fra skabelsen og frem. 

 

MEDITATIV GUDSTJENESTE  
 
Ligesom sidste forår holder vi igen en keltisk inspireret gudstjeneste i Anholt Kirke. 

Det bliver Store Bededag, fredag d. 22. april kl. 19.30, ved Birgit Sofia Kjær (fløjte), 

Birgitte Hyldgaard Rathje (orgel) og sognepræst Anne Damkjer Lautrup.  

 

 

Birgit Sofia Kjær skriver på sin hjemmeside om den keltiske gudstjeneste: 

Der er i disse år en voksende interesse for den kristne spiritualitet. Pilgrimsvandring, retræte, meditations- og stil-

legudstjenester er nogle af de måder, folkekirken nærmer sig denne interesse på. 

  

En keltisk inspireret meditativ gudstjeneste indbyder til ro og eftertanke med læsninger, bøn, stilhed, lystænding, 

salmer og musik. 

 

Bøn indgår som en naturlig del af hverdagen i den keltiske tradition. Bøn som redskab til at være tættere på Gud 

og til at blive stille og lyttende. Under en keltisk gudstjeneste deltager menigheden  i oplæsningen af bønnerne, 

som ledes af præsten, men siges i kor på udvalgte steder. Det er en særlig oplevelse. Samspillet mellem Gud, 

mennesket og naturen går igen i mange af bønnerne. Det skaber et poetisk sprog, som taler til mange nutidsmen-

nesker. 

  

Som grundlag for gudstjenesterne er de smukke, poetiske keltiske bønner fra Ray Simpsons bog ”Du er min ø i 

havet”, Boedal 2010. Bønnerne er oversat til dansk af Elisabeth Knox-Seith, Lollands Stifts pilgrimspræst. 

  

Rammen om gudstjenesterne er meditativ musik for fløjte og orgel, spillet af Birgit Sofia Kjær, fløjter og Birgitte 

Hyldgaard Rathje, orgel. Disse to musikere har udviklet et særligt repertoire til de meditative gudstjenester. Mu-

sik, som skaber ro og understreger de smukke tekster. Det er musik af Steve Dobrogosz, Lars Muhl, Øjstein 

Sommerfelt og Egil Hovland. 

Stilheden optræder ikke bare én gang, men mange gange undervejs i gudstjenesten. Menigheden får et fuldt pro-

gram, så alle kan føle sig trygge i forløbet. Stilheden bliver en lise, når man først har prøvet den. 

 

Velkommen til en stund i fordybelse og nærvær, for alle interesserede! 
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Ullerød kirke: Nils Skovgaards alterfresco med det keltiske kors 
 

 
 

RETRÆTEDAGE PÅ  

   ANHOLT 
 

I Store Bededagsferien 2016 fra torsdag d. 21. 
til søndag d. 24. april  
 

Ved retræten vil der være stilhed, fællesskab og me-
ditation i kirken, små vandreture på øen, samt mu-
lighed for stilhed på egen hånd. I forbindelse med 
retræten vil der ligeledes blive afholdt en keltisk 
inspireret gudstjeneste i kirken. 
 
Deltagerne ved retræten kan enten selv sørge for 
overnatning ("Den lille pakke")  
eller overnatte på Anholt Kro ("Den store pakke") 
 
Samtlige måltider vil være inkluderet i både den 
lille og den store pakke:  
Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, to retters 
aftensmad  
 
Pris for "Den lille pakke": 1250 kr.  
Prisen er incl. fuld forplejning, men excl. over-
natning og transport til/fra øen 
 
Pris for "Den store pakke": fra 2000 til 2400 kr.  
Prisen er incl. overnatning og fuld forplejning, 
men excl. transport til/fra øen 
- den endelige pris afhængig af, om man ønsker en-
keltværelse med eget bad & toilet, eller bad & toilet 
på gangen.  
Yderligere prisreduktion kan opnås, hvis to tilmeld-
te ønsker at dele et dobbeltværelse. 
 
NB: Ved anmodning herom + betaling herfor ved 
tilmelding, kan Anne sørge for booking af færge og 
evt. taxa til/fra Anholt By. 
Tilmelding senest torsdag d. 31. marts 2016 
 

For information og tilmelding:   
lautrup73@gmail.com 
Man er også velkommen til at ringe på mobil: 
21751018 
 

Med venlig hilsen 
sogne- og retrætepræst  
Anne Damkjer Lautrup  
 

 
I en fortravlet og ofte også stresset hverdag 
kan det være svært at finde ro til bare "at væ-
re".  
I retræten gives der mulighed for et åndehul,  
med tid og rum til at åbne op for livet:  
Være til stede i og med sig selv,  
samt i nærvær med andre mennesker og med 
Gud. 
www.StilhedOgNaervaer.dk 

 

 

 
 
 - - -    - - -    - - -    - - -    - - -  
 
 
Dødsfald:  
 
Torben Hansen, død d. 6. december, bisat fra Anholt 
Kirke d. 9. december 2015. 
Ære være Torbens minde! 
 
 - -    - - -    - - -    - - -    - - -  
 
 
 

INFORMATION: 
 
”Det gamle redningshus” udlejes:  

 
 
 

Redningshuset består af ét stort lyst lokale  
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter) 
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller fore-
drag. 
700 kr. pr. uge i højsæsonen, 400 kr. resten af året.  
Incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret. 
Ikke til overnatning. 
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,  
v. Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22 
NB: de øvrige brochurer og gudstjenestelister, der er at 
finde i våbenhuset, er gratis. 

mailto:lautrup73@gmail.com
http://www.StilhedOgNaervaer.dk
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Brochure om Anholt Kirke:  

I våbenhuset ligger der brochurer om Anholt Kirke. 
Brochuren koster 10 kr., som lægges i det opstillede 
glas. 
NB: de øvrige brochurer og gudstjenestelister, der er at 
finde i våbenhuset, er gratis. 
 

 
 

INDSAMLING I ANHOLT 
KIRKE 

 
 

Kirkens diakoni  = kirkens sociale arbejde! 
 

Som mange nok har bemærket, findes der i våbenhuset i 
Anholt Kirke en fin lille gylden beholder, man kan lægge 
penge i   … ”kirkebøssen” hedder den   
 

 
 

Ind i mellem er jeg stødt på mennesker, der undrer sig 
over, hvad denne indsamling er til, - for man betaler jo 
allerede sin kirkeskat, … så har kirken ikke penge nok?  
 
Hertil er svaret, at pengene, der bliver samlet ind i kirke-
bøssen, slet ikke går til kirken selv, men derimod til soci-
alt arbejde, hvilket både kan være lokalt, nationalt eller 
på verdensplan. 
 
I Anholt Kirke har menighedsrådet besluttet, at vi samler 
ind til ca. tre til fire humanitære formål i løbet af et år, 
således at der til enhver tid er en indsamling i gang. 
Hvad der i en given periode samles ind til, står der både 
skrevet på en lille seddel ved kirkebøssen, det meddeles 
ved gudstjenesterne i kirken, og det står også her i An-
holt Posten,  … for det kan jo være rart at vide, hvad det 
er, man støtter, når man lægger penge i kirkebøssen. 
 
Ordet diakoni stammer fra det græske ”diakonìa” og be-
tyder ”tjeneste”.  
 
At vi i den kristne kirke støtter socialt og humanitært ar-
bejde er en tradition, der stammer lige fra den tidligste 
oldkirke, hvor man opbyggede en kirke over Bibelens 
fortælling om Jesus, der jo i mødet med mennesker netop 
søgte at tjene og hjælpe, hvor end han kunne. Samtidig 
siger Jesus gentagne gange, at selve meningen med men-
neskelivet er at finde i vores forhold til og liv sammen 
med andre mennesker.  … Og ikke i en eller anden fjern 
himmel. I det liv, vi lever her på jorden, er det i mødet 
med det andet menneske, at vi møder Gud. 
 

 
Således er diakoni en helt central side af kirke og kristen-
dom, hvor mennesker i praksis søger at udleve kristen-
dommen, hvis fundament er, at møde ethvert menneske 
med respekt, værdighed og omsorg. – Men vel at mærke 
bliver den, der har brug for støtte, ikke set som patient 
eller klient   …men derimod som et medmenneske. For 
alle er vi ”Guds børn”; skabt af Gud;  og skabt ”i Guds 
billede”, dvs. alle rummer vi noget guddommeligt i os. 
Ikke at vi er fuldkomne, men vi er alle meget værdifulde. 
Og alle er vi værd at hjælpe. 
 
 

Indsamling i kirken:  
 

I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen 
i våbenhuset til støtte til flygtningefamilier. 
 

Den seneste indsamling, ca. oktober til januar, gik til 
hjemløse i Danmark via organisationen ”Hus Forbi”. 
Der blev indsamlet 770 kr. hertil.   … Tak for bidrage-
ne til et godt formål! 
 
KONTAKTOPLYSNINGER: 
Ø-præst og menighedsrådsformand:  
Anne Damkjer Lautrup  
 

 
 
Østervej 12 
Tlf:  86 31 90 56 
E-mail: lautrup73@gmail.com  
 
 
Kirkeværge:  
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22 
 

 
 
 
 

TIL EFTERTANKE 
 
 

Jesus:  ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine 

mindste brødre, det har I gjort mod mig.”  

(Mt. 25,40b) 

mailto:lautrup73@gmail.com
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En Rigtig Anholter 
 

Mia Nordby har boet på Anholt hele sit liv, - på nær 10 år  
hvor hun var ovre på fastlandet for at uddanne sig.  

 

 

Hun blev født i 1967 på Anholt. Hendes drivkraft er en uforbeholden kærlighed til An-

holt. Da hun som 15-årig, ligesom alle andre, måtte forlade øen for at videreuddanne 

sig på fastlandet, led hun frygteligt af hjemve, så da hun som 25-årig nyuddannet er- 

nærings- og husholdningsøkonom samt nygift, fik mulighed for at bosætte sig på An-

holt, slog hun straks til også selvom jobmulighederne jo ikke er særlig mange på øen. 

Hun har dog aldrig manglet arbejde i de 23 år, hun nu har boet på Anholt, idet hun har kastet sig ud i alt forefaldende 

arbejde lige fra rengøring af toiletter og sommerhuse, postomdeling, hjemmehjælp til pædagogmedhjælper. Sidelø-

bende hermed har hun desuden sin egen virksomhed.  

 

De første 12 år drev Mia en butik med diverse tøj og ting, gaveartikler og kunsthåndværk i stueetagen i Potters Hus, 

mens de udlejede førstesalen. 

  Da hun i 2009 fik det 4. barn nedlagde   

hun butikken og istandsatte også stue-

etagen til en lejlighed med henblik på 

udlejning. Dette har vist sig, at være en 

god idé, eftersom der er en fin belæg-

ning. Om vinteren er det øens eneste 

overnatningstilbud/mulighed. 

 

  Mia har endvidere arbejdet som koge-

kone på Anholt i mange år og lavet 

mad til mange forskellige arrangemen-

ter. Guld-og sølvbryllupper, runde fød-

selsdage, konfirmationer, barnedåb, 

bryllupper med mere.  

 

Et højdepunkt var, da hun stod for afskedsreceptionen på Anholt Redningsstation i forbindelse med Dronning Mar-

grethes besøg i maj 2011 (midterste billede nedenfor). 
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Den største udfordring var dog, da hun skulle lave mad til 100 gæster på Fyrgården, hvor der hverken er elektricitet eller 

rindende vand til kunstprojektet ”Fortællinger i Fyrtårnet” eller da hun stod for at tilberede 1200 portioner chili con carne 

til den årlige Anholt Festival i skolens moderate køkken. 

 

For Mia er det alt andet end kedeligt at bo på Anholt, og hun nyder, at have sin base på Anholt, og bliver stadigvæk så 

glad hver eneste gang, hun har været bortrejst, og sidder på færgen og pludselig ser Anholts bakker dukke op i horison-

ten. Man overvældes altid af øens skønhed, når man bevæger sig rundt herovre, siger hun og elsker den ro, nærhed og 

tryghed, som man finder ved at bo herovre, og som giver styrke og gåpåmod. 

 

Mia er desuden medarrangør af Anholt Marathon.  

Første lørdag i september afholdes marathon,  

½marathon samt 10-km løb her på Anholt. Et helt  

unikt løb, måske verdens mindste marathon, idet der  

max er tilladelse til 10 deltagere i helmarathon.  

½marathon og 10-km løbet kan max have 100  

deltagere.  

 

Mere om løbet kan findes 

på www.anholtmarathon.dk eller www.facebook.com/

anholtmaraton  
 

Vidste du/I at man kan blive gift på Anholt.  

Der findes masser af skønne rammer for et romantisk og smukt bryllup på Anholt. 

 

Anholt kirke byder på smukke rammer for både bryllup og kirkelig velsignelse af borgerligt viede. 

Der er også mulighed for at blive gift eller få velsignet sit ægteskab ude i det fri. 

Henvendelse kan ske til sognepræst Anne Lautrup 

 

Du kan også blive borgerligt viet. 

Henvendelse kan ske til giftefoged Signe Hylby eller på Borgerservice i Norddjurs kommune. 

Vielse på Anholt 

http://www.anholtmarathon.dk/
http://www.facebook.com/anholtmaraton
http://www.facebook.com/anholtmaraton
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Anholt Vognmandsforretning 
Vi samarbejder med de fleste...  

og har erfaring og grej til det meste.  

Anholt Vognmandsforretning står klar til nye opgaver i 2016.  
Kontakt os på tlf. 20209005,  

mail : anholt.vognmand@mail.dk  
eller mød os på øen. 

 

 

 

 

HELLEFISKEN 

ANHOLT 
 

                                            FISKEBUTIKKEN PÅ HAVNEN  

 

ÅBEN  

FOR BESTILLINGER 

ÅRET RUNDT 

        RING PÅ         8631 9006 

mailto:anholt.vognmand@mail.dk
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Første kunstnere klar til Langt Ude på Anholt 

Med mindre end fem måneder til, at kunstfestivalen Langt Ude på Anholt 

for anden gang byder op til kunstkaos på, er vi nu klar med de første 

navne på plakaten. Årets festival fortsætter i høj grad takterne fra sidste 

år, og forsøger at skabe kulturoplevelser i samspil med øens natur. Også 

et par af kunstnerne fra sidste års program går igen. Det gælder for Ras-

mus Stenholm, der igen i år for muligheden for at udgyde sine orgelryt-

mer over øen.  

 

Også Cecilia Zwick Nash følger op på sidste års optræden, når hun fremfører 

efterfølgeren til forestillingen Havfruemoderens Datter, “Den Vilde Jorn Og Nie-

cen”. 

 

Blandt de nye navne på plakaten er forfatter 

Nikolaj Zeuthen og kultbandet Skammens 

Vogn. 

 

 

I løbet af festivalen regner vi med at have knap to arrangementer om dagen, og allerede i de næste 

uger, kan vi afsløre en del flere navne. Hvis du vil vide mere, kan du følge med på vores facebook-

side eller på www.langtude.com<http://www.langtude.com>. 

 

Festivalen er ikke profitskabende og kan kun lykkes ved hjælp af frivillige kræfter, så hvis du har 

lyst til at være med på holdet, kan du altid skrive til os på: an-

holt@langtude.com<mailto:anholt@langtude.com>, eller hive fat i en fra Kultur og Aktivitetsudvalget 

ved Anholt Forsamlingshus. 

Tusind tak for alle hilsner i forbindelse med Torbens sygdom og død.  

Jeg er både glad og stolt over at bo et sted, hvor der vises så megen hjælpsomhed og opmærksom-

hed. Det har bare været fantastisk.  

Donationerne til Anholt Forsamlingshus nåede op over 12.000 kr. Det var flot og lige i Torbens ånd. 

Mange hilsner, på familiens vegne 

Jette 

http://www.langtude.com%3chttp:/www.langtude.com
mailto:anholt@langtude.com%3cmailto:anholt@langtude.com
mailto:anholt@langtude.com%3cmailto:anholt@langtude.com
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Anholt Murer & Terrazzo 
Tlf. 40979684 eller 40419212 

 
Tømrer - Snedkerfirma  

Carsten Andersen 
 

Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm 
 

Mail: tsfandersen@gmail.com 
Hjemmeside: tsf-andersen.dk 

 
Sommeradresse: Ageren 12, 8592 Anholt. 

 
Tømrer - snedkerarbejde udføres  

i august september 2016 på  
Anholt 

 
Speciale: Vinduer og døre. 

Besigtigelse og tilbud kan gives i uge  
12 og 30-31-32 2016,  
hvor jeg er på  øen. 

 
Har sommerhus på Anholt og kender  

forholdene efter 38 år. 
 

Pga. planlægning og bestilling af materialer 
udføres kun på forhånd aftalt arbejde. 

Så kommer foråret, og Cafeteriet på 
færgen er klar til at åbne  

den 17. marts kl. 7.30. 
Jeg har åbent indtil 4. April  

hvor færgen skal i dok. 
Den 14 april åbner jeg igen og  
forsætter til og med uge 42 

 
Vi ses 
Gitte 

Malet af Hartvig 8 år 
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Kære fastboende og grundejere 
 

Vi, skolebestyrelsen, skriver til jer på vegne af forældregruppen bag Anholt Skole og Børnehave. 

Anholt er et fantastisk sted at bo, for ældre, voksne, unge og børn. Derfor vil vi gerne tilbyde menne-

sker den mulighed at prøve at leve og bo her. Vi ønsker at være flere fastboende og er ved at starte 

et projekt for at få familier at prøve ø-livet. 

Men vi mangler boliger, og vi ved, at der er mange huse som står tomme store dele af året. 

Vi beder jer derfor overveje, om I kan tilbyde at låne jeres hus ud i vinterhalvåret til en familie/

eller enlige i en kortere eller længere periode, eller om I kender nogen, der kan? Der er ingen udgif-

ter forbundet for jer, men eventuelt en mulighed for lidt indtægt.  I kan selv angive hvilken periode og 

hvor lang tid, boligen vil være disponibel. 

Kræves der istandsættelse af boligen for at muliggøre en indflytning, kan vi eventuelt  i fællesskab 

nå frem til en løsning. 

Et sommerhus/helårshus der står tomt i vinterhalvåret kunne lånes ud til gavn både for huset, og for 

dem som får glæde af det.  

Og i bedste fald resulterer dit bidrag i, at vi får nye anholtboere! 

 

Hvis I er blevet nysgerrige og har lyst til at få mere af vide, kan henvendelse ske til: 

Signe Hylby 25560131. hrsocialraadgiver@privat.dk 

 

Venlig hilsen Laurits Møbjerg, formand 

Foto: Helle Rossen 

mailto:hrsocialraadgiver@privat.dk
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Kvæg som naturforvaltere på Anholt 
 

Omring 14 kreaturer vil i sommer kunne ses på Flakket ved Nordstrand. Farven er rød og racen er skotsk højlandskvæg, 

som skal være naturforvaltere. Der er blevet opsat omkring 1600 m hegn, som skal holde kvæget inde, men de bliver også 

fodret, og til vinter bliver de taget hjem igen.  

Initiativet er et forsøg iværksat af Norddjurs Kommunes trafik-og miljøafdeling, som også har skaffet midler til at iværksæt-

te forsøget.  

Kreaturer bliver i stigende grad brugt som naturforvaltere rundt i landet på enge, i moser og overdrev og skulle efter sigen-
de leve godt sammen med fugle, idet de forhindrer arealerne i at springe i skov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved langvarig drift kunne der således her udvikle sig plantesamfund bestående af en lang række relativt nøjsomme, lys-

krævende, lavtvoksende plantearter. 

Udbredelsen af overdrevene kulminerede i det 18. år hundrede, hvor også store, forhuggede skovområder blev anvendt til 

græsning og fik delvis overdrevskarakter. De tørre overdrev udnyttedes til forsommergræsning, mens enge og strandenge 

endnu var for våde til at bære græsningen – og når engene skulle anvendes til vinterfoderproduktion med høslæt. I nuti-

den er overdrevene gået stærkt tilbage på 

grund af strukturændringerne i landbruget. 

Naturindholdet på overdrevene er stærkt præ-

get af græsningen, som har holdt arealerne 

lysåbne. Ugødskede og tilpas græssede over-

drev rummer en stor artsrigdom af blomster-

planter og græsser – deriblandt en række 

sjældne arter. 

Hvis græsningen på overdrevet ophører, og 

arealet gror til med buske og træer i en sådan 

grad, at bundvegetationen ikke længere består 

af typiske, lyskrævende overdrevsplanter, be-

tragtes arealet ikke længere som overdrev, 

men som krat eller skov – og er således ikke 

omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttel-

sesloven.  

 

Ordet overdrev betyder egentlig "stenet ud-

mark, hvor kvæget blev drevet på græs" 

Med bondekulturens ankomst til landet i stenalde-

ren opstod de egentlige overdrev på ryddet, udyr-

ket eller sjældent dyrket jord, der anvendtes til 

græsning. Hvor jordbunden er meget sandet og 

næringsfattig, udvikledes der hede, mens der på 

mere næringsrig jord udvikledes overdrev. Beteg-

nelsen dækker tørre, græsningspåvirkede area-

ler, som det ikke har været muligt eller rentabelt 

at tage ind til dyrkning, fordi de enten er stærkt 

kuperede, stenede eller næringsfattige og sande-

de.Overdrevenes jordbund udmagredes efterhån-

den ved den vedvarende fjernelse af næringsstof-

fer fra arealerne ved husdyrenes græsning og 

anvendelsen af staldgødningen på agerjorden.  

Flakket 
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Naturbeskyttelsesloven 

Beskyttede naturområder; Alle enge, moser, heder, 

strandenge og overdrev, der alene eller i sammenhæng 

med andre beskyttede naturtyper er større end 2.500 m2, 

er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

Vandhuller større end 100 m2 og næsten alle vandløb er 

også beskyttet af § 3.  

Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden, uden at 

kommunen har meddelt dispensation. Ændringer, som 

kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, kan for 

eksempel være opdyrkning, dræning, gødskning, sprøjt-

ning, gravning af vandhuller og opførelse af bygninger, 

skure eller andre anlæg i § 3 beskyttet natur. 

HUSK 

Tilstanden på naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres uden dispensation. Du kan 

læse mere om de beskyttede naturtyper og den lovgivning, der gælder på naturområdet på By- og Landskabsstyrelsens 

hjemmeside: www.blst.dk  

Du må heller ikke plante eller rydde træer og buske eller etablere vildtagre på § 3 områder uden dispensation. Du kan dog 

fortsætte drift der foregår på samme måde, som da naturbeskyttelsesloven blev vedtaget. Det gælder blandt andet, hvis 

du har en eng, som normalt gødskes eller omlægges. Er du i tvivl, er det en god ide at spørge kommunen først, inden du 

foretager en ændring.  

Natura 2000 
 

Du kan læse mere om Natura 2000 områderne på By- og Land-

skabsstyrelsens hjemmeside på adressen www.blst.dk. Her kan du også finde kort, der viser, hvor Natura 2000-

områderne ligger. Det er kommunens opgave at sikre, at der ikke bliver givet tilladelse til projekter, som kan have negativ 

indflydelse på udpegningsgrundlaget.  

Anmeldelsesordningen; Som ejer af landbrugsarealer inden for Natura 2000 områder skal du være opmærksom på, at 

bestemte former for driftsændringer kræver en forudgående anmeldelse til kommunen. Det kan f. eks. være væsentlige 

ændringer i græsningsintensiteten og gødskningsformen. Du kan læse om anmeldelsesordningen på www.blst.dk 

I Norddjurs Kommune er der 4 Natura 2000 områder, 

hvoraf det ene er Natura 2000-område nr. 46: Anholt 

og havet nord for. (Habitatområde H42 og Fuglebe-

skyttelsesområde F32)  

Internationale naturbeskyttelsesområder Natura 2000 

områder er et netværk af beskyttede naturområder i 

EU, der består af EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-

habitatområder. Formålet med disse områder er at 

beskytte særligt udpegede planter, dyr og naturtyper 

(tilsammen kaldet udpegningsgrundlaget). En stor del 

af Natura 2000 områderne på land er omfattet af na-

turbeskyttelseslovens §3, men der indgår også marker 

og skove.  
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Anholtposten har bedt  den nye indehaver af et centralt belig-

gende hus i byen, Moa Björnson, om at skrive et lille indlæg, 

og i øvrigt ønske hende velkommen på Anholt. Hun er jo og-

så kendt af mange som en af tovholderne bag det årlige Ma-

raton. 

Hej fra Østervej,...Jag har kommit till Anholt i alla år ända sedan jag var nyfödd, och bott i sommarhus på 

Sønderstrandsvej med familj och släkt. Sedan några år tillbaka är jag med och arrangerar Marathonløbet 

här och sedan dess har det blivit mer och mer Anholt fler tider om året. Drømmen om att en gång ha ett 

eget hus här har funnits sedan barnsben. Så fick jag plötsligt möjligheten at köpa Post-Helgas hus i somras, 

och efter att justitieministeriet godkänt mig som utländsk grundejere var saken i hamn. Jag minns ju huset 

som det såg ut när Helga bodde där, med pelgoner i fønstren och alla gamla ting. Nu ser det lite annorlunda 

ut invändigt, och jag är nog inte lika bra på att hålla liv i blommor… Men det kommer liv i huset! Jag kommer 

till Anholt så ofta jag kan och det gör familj, släkt och vänner också. Kom gärna førbi och titta in när jag är 

här! 

Moa 

Hus i midtbyen 
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Skal vi spille PIND 

på Møllebakken ? 

 

 

 

 

 

Tidligere har jeg fortalt, at de store gamle popler på 

jordemoderpladsen ”hviskede” om gamle dages hæn-

delser, når solen var gået ned og der var blevet stille i 

byen. Og jeg er lydhør - får nærmest evnen  til at SE 

de gl. øboers liv. 

En  lys forårsaften i 1920erne samles nogle af øens 

børn her omkring den gl. pumpe. Dagens mange plig-

ter er overstået, og nu gælder det om at lege noget 

sjovt, inden solen går ned. Ingen har legetøj ude eller 

inde, for de fleste børn er af fattige familier. 

Skal vi spille pind på Møllebakken? foreslår Svend 

(Træmand). Og Anton, Edith, Alfred, Ove, Elsebeth, 

Richard og flere andre er straks med. 

Afsted det går langs den næsten nybyggede kirke-

gårdsmur. 
 

- Ud, hvor der kun vokser lidt 

marehalm og enebær her og 

der. 

 

Alle leder efter remedier på vej derud  - det kan   være 

vanskeligt, for der er kun få træer i byen -     og så ar-

rangeres spillebanen. Der skal bruges 2    lige store 

sten, en pind på ca. 25 cm og en lidt   krum stok - 3 

gange så lang som pinden. 

Man deler sig i 2 hold: et er ”inde”, det andet fordeler 

sig ud over en bane, som kan være fra 5 til 20 meter 

lang. En inde-spiller stiller sig bag stenene, hvorover 

pinden er lagt på tværs og svipper den så skråt op og 

ud over banen. Nu gælder det for udeholdet at gribe 

pinden. Gribes den med én hånd, gælder det 200 po-

ints. Med 2 hænder får man 100.  
 

Pinden kastes så tilbage til stenene, hvor den krogede 

stok nu er lagt. Bliver dén ramt, byttes hold. Hvis ik-

ke, tager inde-spilleren nu stokken i højre hånd og 

pinden i venstre og slår den ud over banen igen. Når 

pinden enten er grebet eller faldet ned, spørger spille-

ren: ”Hvor meget vil I give for den?” (Stokken er 5 

points værd) Hvis de ikke kan blive enige, bruger spil-

leren nu stokken som målepind - vip vip vip - længde-

mål - fra sten til nedfaldsstedet. F.eks. 4 stokkelæng-

der giver 4 x 5 points. Så byttes hold. Man leger til det 

bliver næsten mørkt, for det er så sjældent børn har 

”fri”.  

Der er køer og geder, der skal flyttes, høns, mark og 

have, der skal passes. Pigerne skal sy linned og der 

skal bødes garn, hentes vand, pudses lampeglas, tøm-

mes potter og hundrede andre ting i de gamle huse, 

hvor ofte flere generationer bor under samme tag. 

I dag fortæller Elvira, at de senere brugte en bold og 

også holdt til ved Havely. Men både hun og Etly er for 

unge …!! til at have været med til at spille pind på 

Møllebakken.  

Møllebakken er ikke længere sand og marehalm. Den 

er nu tilgroet med fyr, bebygget med adskillige som-

merhuse, og der er brede grusveje.  

Og ingen spiller pind derude. 
 

Kilder:  
Illustreret legebog v/Inger Kehlet. 

Edith Rasmussen (min mor) 
 

Jette Cr. 
Svend Træmands niece  
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Damedagen  d.  9.  april kl. 17 

Five o'clock tea i Forsmlingshuset 
Servering:  

udsøgte teer,  

sandwiches,  

tærter, scones og kager. 

Pris kr.50.- 

Derefter bar med rimelige priser 
 

Arrangør 
kultur og Aktivitetsudvalget  

Anholt Forsamlingshus 

 

Dette billede har været diskuteret en del.  

Hvor er det taget?  

Hvad er det for en gavl, man ser i baggrunden? 

Her er mit forslag:  

Billedet er taget fra syd mod nord, fotografen står på 

Østervej med ryggen mod ”Vort Hjem”, til venstre 

Østervej 33 ”Sørens Hus”, til højre Østervej 35  

”Peter Møllers Hus”. 

Gavlen man ser i baggrunden er forsamlingshuset,  

bygget 1910 eller 11. 

Det lille anholterhus er Jordemoderhuset.  

Her boede Ane Chathrine Andersdatter, født 1836, død 1916. Da hun døde blev huset revet ned, og da hendes 

barnebarn Svend ”kok” Rasmussen i 1918 giftede sig er huset Østervej 29 blevet opført,. Det dækker i dag ud-

sigten til forsamlingshuset. 

etly 
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På plænen bag skolen går det igen i år løs med den skønne Anholt Festival. 
Kom og vær med til fest, hygge og god musik og  
støt samtidig Anholts Børns udenøs aktiviteter. 

Hjælpende hænder og donationer modtages gerne.  

Kontakt Lykke på mail lykkeschou@gmail.com eller tlf. 22467937 

Onsdag den 27. juli 

 

 

Indvielse af rampen ved lægeklinikken 2016 
Så fik lægeklinikken en rampe så både redningsfolk og patienter med gangbesvær kan komme ind  
i huset uden besvær 

Billedet er taget 1934 og viser  huset, som i dag er 

lægeklinik, samt anholtfiskere med et stort fælles  

sildenet. 

Kilde: E.A.Hobolt. Anholt i Fortid og Nutid 1946.  

Lægeklinikken har fået en laaaang rampe. Fotoet til venstre 

viser indvielse med skateboard, - det er i øvrigt ikke lægen - 

det er ham med hestene på fotoet i midten.  

Foto: Signe Hylby og Kitte Nøhr 

mailto:lykkeschou@gmail.com
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Interessen for sejlads til Anholt Havmøllepark er ikke helt ovre endnu 
  
Planlagt tur 20.05.2016. 
  
Forespørgsler på 3 ture her i marts og april, som vi venter  
tilbagemeldinger på. 
  
Rigtig god påske. 
 

  
Ønsker personalet både til lands og til vands  
v/Grenaa – Anholt Færgefart 

Fra Grenaa Anholt færgefart 
 

FOF højskole på Anholt 
Anholt midt ude i Kattegat mellem Djursland og Sverige er på mange måder helt sin egen og det bliver der rig lejlighed 

til at opleve, når FOF Djursland for første gang laver højskole på Anholt. Højskolen er en nyhed i FOFs program, og den 

finder sted til foråret med tilmelding senest 1. marts. 

Højskoledagene starter med fælles middag på Anholt Kro 31. maj og slutter med foredrag torsdag aften 2. juni. 

Alle deltager i fælles måltider på Anholt Kro. Foredragene foregår om formiddagene i Anholt Forsamlingshus, mens 

eftermiddagene er til fri afbenyttelse. Der vil være mulighed for at tilkøbe guidede ture på den naturskønne ø, der samti-

dig har en rig og spændende historie. 

Transport til øen og overnatning på Anholt sørger deltagerne selv for, mens prisen for højskolen omfatter foredrag, fro-

koster og aftensmad. 

Den gennemgående person i højskoledagene er Helge Teglgaard, som holder foredragene og som står for den traditio-

nelle højskole morgensang. 

Helge Teglgård har været højskolelærer siden 1989 på højskolerne Krabbesholm, Rødding, Testrup, Odder og Rude 

Strand. Han er uddannet cand. phil. i musik på Århus Universitet med sidefag i retorik. Han er desuden uddannet som 

talepædagog og arbejder som sanger, musiker og komponist. Han underviser i musik, sang og kor, sprogvejledning samt 

tale-og stemmetræning, og så er han foredragsholder indenfor almendannende og specialpædagogiske emner. 

PH, sprog og Andersen 

Foredraget onsdag formiddag 1. juni efter morgensangen handler om ballademageren, lysmanden og arkitekten Poul 

Henningsen – i daglig tale bare PH. PH var en kreativ sjæl, som på mange måder satte et solidt aftryk på dansk åndsliv, 

arkitektur og pædagogik i det 20. århundrede. Det udfordrende og skabende liv bliver skildret i anekdoter, billeder og 

sange. 

Torsdag 2. juni om formiddagen handler foredraget om det danske sprog, om sprogstil og dialekter og om historie og 

forskelligheder i det danske modersmål. Også her krydret med rim og remser, recitation og sang. 

Samme aften efter afslutningsmiddagen tager Helge Teglgaard deltagerne med på besøg i Benny Andersens værksted. 

Benny Andersen er fortolkeren af danskernes sorger og glæder i sine mange sange og digte. Helge Teglgaard undersøger 

sproget som middel til at gribe og forme virkeligheden, mindske isolationen og øge livsmodet, også her med mange ek-

sempler fra Benny Andersens store sang- og digtkatalog. 

Program på højskolen kan downloades på FOFs hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig – www.fof-djursland.dk 

http://www.fof-djursland.dk
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Russisk aften på Anholt 

  

Ensemble Novoselie fra Skt. Petersborg 

  
Onsdåg den 13.4.2016 

  
Fællesspisning med russisk måd kl. 17.30 i Forsåmlingshuset 

  
Koncert med russisk folkemusik – sång og dåns i 

Anholt skoles gymnåstiksål kl. 19.00 

  
Pris: 50 kr for voksne og 20 kr for børn 

  

Onsdåg den 13. åpril er der koncert med det russiske dånse – og folkemusikensemble ” Novoselie” frå Skt.     
Petersborg  indledt åf fællesspisning med russiske retter på  menukortet. Susånne såmler et kompetent kokke-
hold, der stå r for tråktementet.  

Ensemblet , der ved denne koncert bestå r åf 9 medlemmer, hår eksisteret i 20 å r og hår et repertoire åf gåmle 
tråditionelle russiske  sånge og dånse. Då de ålle kommer frå det nordlige Ruslånd omkring Skt. Petersborg, 
ståmmer dånsen og sångene frå det områ de.  

Musikledsågelsen foregå r på  tråditionelle russiske musikinstrumenter; åccordeon, bålålåikå, gusli og dområ 
såmt forskelligt slågtøj. Og så  optræder de nåturligvis i tråditionelle russiske folkedrågter.  

Oprindelig vår det en børnegruppe, men med tiden hår forældre og  bedsteforældre tilsluttet sig gruppen og i 
dåg bestå r ensemblet åf i ålt 54 dånsere og musikere . Det er dog kun 9 voksne dånsere og musikere, der deltå-
ger i turneen til Dånmårk, hvor de udover koncerten på  Anholt også  giver koncerter i bl.å. Helsingør  og Skån-
derborg . Ingen åf ensemblets medlemmer hår før været i Dånmårk i modsætning til deres leder, der hår årrån-
geret turneer til Dånmårk og åndre lånde for månge musikgrupper frå Skt. Petersborg.  

Tilmelding til Anjå Rohde, Susånne eller på  listen, der bliver hængt op i Brugsen.  

Anholt Forsåmlingshus  
Kultur- og åktivitetsudvålg  
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 Opråb fra Anholt Kirke 
 
Vil du have indflydelse på Anholt kirkes fremtid?  
 
13. november 2016 er der valg til menighedsrådene i Danmark. 
 
Der bliver afholdt orienterende valgmøde i september måned. På mødet vil  
menighedsrådet redegøre for menighedsrådets opgaver samt reglerne for  
opstilling af kandidater. 
 
For dato for valgmøde se opslag senere på året.                        
             www.folkekirken.dk 
 
Netop i disse år, hvor befolkningstallet på Anholt er kraftigt nedadgående, er det meget vigtigt, at vi holder på det, vi 
har. Også et aktivt menighedsråd. Vi skal holde ø-livet i gang på alle fronter. 
 
Menighedsrådsmedlemmer har ansvar for mange ting. Det gælder kirkens og kirkegårdens, præsteboligens, kapellets og red-
ningshusets vedligeholdelse, og det gælder ansættelse af funktionærer og indstillingsret til præsteembederne.  

Menighedsrådet har også ansvar for økonomi og for visse dele af gudstjenestelivet. Desuden kan menighedsrådet selv tage 
en lang række initiativer vedrørende det kirkelige liv i sognet. Her er rig mulighed for at hvert enkelt menighedsrådsmedlem 
kan sætte sit præg på sognets aktiviteter.  

De formelle krav til at opstille til menighedsrådet er medlemsskab af folkekirken. 

De uformelle krav er evnen og viljen til samarbejde. 

Kan Anholt ikke stille med eget menighedsråd, risikerer vi at blive lagt ind under Grenaa menighedsråd med fare for ned-
skæringer i tildeling af økonomiske midler og dermed nedskæring på lønninger, vedligehold og aktiviteter. 

Menighedsrådet ved Anholt kirke 

På Anholt Bibliotek har vi udover mange spændende bøger 

også et rigt udvalg af tidsskrifter. Alle er velkomne til at 

komme forbi biblioteket og læse i tidsskrifterne – og I er 

velkomne til at låne dem med hjem, hvis bare vi noterer 

ned, hvem der har lånt – så det også kan komme andre til 

gode.  

Tidsskrifterne spænder fra faglige tidsskrifter til udgi-

velser fra forskellige patientforeninger samt  

Bo Bedre og Focus.  

Åbningstiden er foreløbig stadig onsdag fra 15 – 17 men 

ud i fremtiden er det meningen at biblioteket bliver selv-

betjent lige som mange biblioteker er det på fastlandet. 

Det betyder ikke, at der ikke er en  biblioteksassistent 

til at ekspedere bøger til og fra øen og varetage de andre 

biblioteksopgaver, men at man som låner har mulighed for 

at gå på biblioteket, når man synes at det passer ind i ens 

program.  

Gyrite 

Tilbud fra Anholt Bibliotek 
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Griselåuget 
Vi har slagtet de to største grisebasser. Det foregik 

stille og roligt på en kold dag i januar. Jorden var 

frossen den dag, heldigvis, for grisene har lavet det 

flotteste mudderbad lige dèr, hvor de tager imod be-

søgende.  

De modigste af os (det var ikke mig) sørgede for af-

livning bogstavelig talt midt i maden (grisenes), og 

ingen grise anede uråd. Så blev de kørt til vores ha-

ve, hvor af-børstning og opsprætning foregik.  

Her ses formanden for både skolebestyrelsen og for griselauget  
- det står enhver frit for at gætte på, om det er den mørke eller 
den hvide??? 

Foto Malle Pedersen og Kitte Nøhr 

Inklusiv hands-on anatomiundervisning for både store og små. Efter at have hængt et døgn blev grisene delt i ottende-

dele, en til hver familie, og så blev de parteret med stor kreativitet. Der blev lavet flæskestege, køller, hakkekød, kote-

letter og bacon, samt indledende øvelser til blodpølse. Vi blev allesammen lidt klogere, og det var oven i købet ret hyg-

geligt! 

 

Griselauget fortsætter med nye grise i forsommeren, og vi tager glade imod nye medlemmer. 

Vi modtager også gerne opskrifter og tips til forarbejdning af grisekød. 

Henvendelse til Laurits: tomrerlaurits@gmail.com  

 

I næste nummer af Anholtposten deler medlemmer af griselauget opskrifter på røget skinke og bacon 

 

Af Malene Pedersen  

mailto:tomrerlaurits@gmail.com
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Tørrede Isinger 

Sådan gør jeg: 
 

Isingerne leveres som regel rensede. El-

lers kan det gøres samtidig med at man 

skærer hovederne af. Når dette er gjort, 

skylles fiskene i koldt vand i en balje eller 

spand. 

Nu lægges isingerne lagvis med et tyndt 

drys groft salt imellem. Og stilles et køligt 

katte og  fuglefrit sted.  

Ca. 24 timer senere skylles saltet hurtigt af ved  at lægge fiskene i en balje med rigeligt koldt vand,  og røre 

lidt rundt, men kun lige for at få  saltet af. 

Nu lægges isingerne sammen 2 og 2, på en bordkant, med halerne strittende ud over bordkanten. 

Hvis man lægger den mørke side mod hinanden, glider de ingen steder. Nu skæres et snit med en skarp 

kniv lige hvor halerne møder kroppen, samtidig på begge haler i ”tøvten” ind til benet, men skær ikke benet 

over. 

Nu bindes tøvten sammen med et stykke sejlgarn (det brune fra brugsen er godt), ellers kan bomuldsgarn 

også bruges. Bruges nylonsnor plejer jeg at slå 3 knuder, da det let løsner sig. 

Nu er tøvterne klar til at blive hængt over en tørresnor. Bedst er helt ude i fri dressur, hvor det blæser mest, 

men det kræver at man er klar til at ta dem ind hvis det bliver regn. Jeg har mine hængene under tagud-

hænget, og det fungerer fint. 

Når isingerne har hængt og dryppet af efter en dag eller to, skal de skæves. Man drejer den ene ising 90 

grader på den anden, så de kan tørre på begge sider. 

Og så er det bare at vente på tørt vejr og blæst. Hvis man er meget heldig kan man nogen gange få sin før-

ste ising efter en uge, men i de fleste tilfælde skal man nok regne 2-3 uger. 

 

Et fif. Når man skærer snore, kan man med fordel vikle snoren rundt om næven passene antal gange og 

skære alle over å en gang.  

Endnu et fif. Morgenmad:   God kaffe, blødkogt æg, rugbrød med tandsmør og en tørret ising. 

Endnu et: Passer særdeles godt sammen med øl, mens børnene er i skole (de tigger). 

 

Good Luck, Anders Rytter.                                     
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Karen i Brugsen, Frank og Anders har hængt mere en 10 kg tørrede isinger op ved brugsen til fri afbenyttelse 

for turister og andet godtfolk i påsken. ”Turisterne har jo ikke tid til at få saltet og tørret isinger over påsken og 

jeg synes de skal have mulighed for at spise isinger på Bollen ligesom de fastboende.” siger Karen Konge. 
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Sæder, sagn og skikke på Anholt  

Ifølge E.A. Hobolt i bogen  

ANHOLT I FORTID OG NUTID 

fra 1946 

 

Fra gammel tid har anholterne betragtet sig som en stor 

familie. Dette giver sig også udslag i deres skikke, thi fo-

regik der noget her, det være sig barnedåb, bryllup eller 

begravelse var det en regel, at hele landet deltog i festlig-

hederne.  

Når en karl bejlede til en pige, spurgte pigens fader ham: 

”Hvor mange rokkegarn har du? Kan du føde en kone? ” 

Blev disse spørgsmål besvaret tilfredsstillende, var det 

intet i vejen for ægteskabet, men først måtte karlen dog 

løbe sin pige op, thi ingen regnedes for forlovet, før denne 

handling var foretaget. 

Blev de to unge mennesker uenige inden deres ægteskab, 

kunne forlovelsen hæves. Det skete kun sjældent. I så fald 

holdt de i hver sin ende af et tørklæde, og dette klippedes     

midt over. 

Søndagen før brylluppet gik bruden ud for at leje mesterkokken, og samme dag blev en skolepige sendt rundt til land-

mændene for at bede dem holde mælk tilbage tirsdag og fredag. Tirsdagen kaldtes Foondagen, thi på denne dag kom 

konerne med, hvad de havde hjerte og råd til af madvarer. De unge var som oftest fattige, derfor tog de med glæde 

mod disse gaver. Et almindeligt Foon bestod af fire rokker, et fårelår, en kok eller andet. Konerne fik i denne anledning 

lov til at føle på brudedynerne.  

Nu tog man for alvor fat på bagningen, og onsdag aften samledes familien til kråsesuppe og smagekage. 

Torsdag måtte karlånerne afsted for at låne kar, dvs. service. Denne skik blev stadig bibeholdt, da Hobolt skrev sin 

beretning i 1946. Lørdag eftermiddag går bruden til præstefruen for at bede hende være sig behjælpelig den næste 

dag. Desuden prøvedes brudekransen Når bruden er blevet beværtet, indfinder brudgommen og forloveren sig i præ-

stegården. Når denne ceremoni er overstået sendes bedemanden rundt for at byde hele befolkningen til gilde. 

Endelig oprinder bryllupsdagen. Bruden føres af bedemanden til præstefruen, der pynter hende. Når dette er overstå-

et, fører hun hende til brudehuset. Derefter begynder kirkeklokkerne at ringe, og når de ringer anden gang, ordnes 

brudetoget. De unge piger fører bruden og de unge mænd brudgommen. 

Når den kirkelige handling er forbi, og for at markere, at de unge nu er gift, føres bruden af konerne og brudgommen 

af de gifte mænd. 

I brudehuset venter kokkene med middagsmaden. Denne består gerne af rokker, grød og suppe. Brudeparret indtager 

pladsen ved bordenden. Præsten sidder ved brudgommen og præstefruen ved bruden. Degnen fremsiger bordbøn-

nen, og der afsynges en brudesang, der slutter med ordene: 

 Din nåde følger dem 

 

Til højre en brudedragt, til venstre en dagligkjole 
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Det var ikke altid, der herskede ro ved måltidet. Undertiden fandt gæsterne på at slås med kødbenene, og en mand, 

der i sin ungdom havde deltaget i en bryllupsmiddag, havde herved fået en stor knude i panden, der vansirede ham 

resten af livet.  

Efter middagen dansede først bedemanden ”Engelsk” med bruden. Han havde et hvidt klæde om halsen, og hans kjole 

var så lang, at når han svingede bruden, førte den et stærkt vejr med sig, så de gamle koner var bange for, at et af ly-

sene gik ud, og det betød ulykke for de nygifte. Når bedemanden var færdig med sin dans, dansende brudeparret sam-

men. Derefter dansede bruden pigerækken igennem, brudgommen karlerækken. Når dette var sket, dansede de med 

de gifte. 

Ved midnatstid aftog bruden brudekransen, og i stedet satte hun konehuen på og først nu regnedes hun rigtig til de 

gifte.  Efter brylluppet følger nogle lystige gilder. 

Der var megen overtro forbundet med disse bryllupper. Mødte bruden f.eks. èn enkemand på sin vej fra præstegården, 

betød det, at hendes ægteskab kun varede kort tid. Faldt der sod ned i grøden eller suppen, betød det, at der snart ville 

komme ulykker. 

Et bryllup på Anholt, skriver Hobolt, er stadig en oplevelse, idet en del af de ovenfor omtalte ceremonier endnu holdes i 

hævd. 

 

Forskøn din ø 
Hvem vil være med til at vaske vejskilte og færdselstavler, inden  

sommergæsterne kommer på besøg? 

Henvendelse til Niels 40419212 

 

 

Nordstrandvej 19 

8592 Anholt 

 kro@anholt.dk          www.anholtkro.dk 
 

86 31 90 80  

Kroen er åben hver dag det meste af året 

 

Anholt Kro 

javascript:void(0)
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Spilaften med fuld musik 

Denne tirsdag aften var der flere end sædvanligt, som lagde vejen forbi øens hyggelige 

forsamlingshus.  
 

Og det var ikke fordi det var den 8. marts og Kvindernes Internationale Kampdag, nej, 

denne aften var der kun hygge-kampe ved bordene, i form af yatzy, besserwisser, back-

gammon eller hvad der ellers var fundet frem fra plasticposerne med spil. 

Dertil kaffe, øl, højlydte grin, taberjammer og hån!  

Et hold tækkemænd, som var på øen for at arbejde, 

havde guitarerne med og lovet at gi' et nummer.  

Og Tæk It Easy-band gav den gas!  

Jesper passede baren iført sin nye hue Tæk It Easy ankommer 

Glade mennesker -herlig aften! 

Tak til (fra venstre) Louis, Jack, Gert og -udenfor bil-

ledet- Michael, Torsten og Mester Martin.  

Kom snart igen!  Helle Rossen 
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Påskeperioden: 
Lørdag  19. marts                 0900 -1200 og  1700 - 2000 
Palmesøndag 20. marts        0900 - 1300 (20% rabat på alt vin og spiritus) 

Skærtorsdag 24. marts         0900 -1200  og  1400 - 1900 
Langfredag   25. marts                     0900 - 1400 
Påskelørdag 26. marts          0900 - 1400  og  1600 - 1800 
Påskedag     27. marts                      0800 - 1400 
2. påskedag  28. marts                      0800 - 1200 

Torsdag 21. april  0900 - 1200  og  1400 - 2000 
Store Bededag 22. april  0800 - 1400 

Fra Søndag den 24. april er der åben  0800 - 1200 hver søndag 
Onsdag 4. maj  0900 - 1200  og  1400 - 2000 
Kristi Himmelfartsdag 5. maj  0800 - 1400 

 
Pinseperioden: 

Fredag 13. maj          0800 - 1200  og  1400  -  2000 
Pinselørdag 14. maj  0900  - 1200 
Pinsedag 15. maj       0800 - 1400 
2. pinsedag 16. maj    0800 - 1200 

Cykeltilbud 
Dame/Herre-cykel Mustang Marie 
Sort og 3 gear. Klassisk design med 

10 års stelgaranti 

Alle ønskes en vidunderlig forsommer. 
 
Ved varebestiling i Lokalbrugsen brug  

E-mail: 02100@coop.dk 
Med venlig hilsen Lokalbrugsen 

tlf. 86319020  

Husk: 
Vi har stadig samarbejde med XL-
Byg i Ryomgaard tlf. 87 74 12 40, 
hvor kontaktpersonen er Bent . 
 

God maling fra Flügger i Grenaa.  
Bestil hos farvehandleren  
86 32 38 88, hent varen i Brugsen.  
Ih altså, hvor er det nemt!!! 

... og nu står så Påske, Pinse og Forår for døren i 

hvilket uvægerligt giver ændrede åbningstider i disse perioder 



 

 

 

… 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere et fantastisk forår 

Det er ingen sag, når man har en  
direkte linje til Vorherre....  

Det hjælper ikke at blive 70 år når man får en racercykel i fødselsdagsgave….. 

Hørt ved Ninas fødselsdag: 
Prins Henrik skulle tage og gifte sig med  
Karen fra Brugsen…  
Så ku han endelig kalde sig for Konge. 

Mon Line savner sin landingsplads??? 

Hva’ nu med klaveret??? 

Nattens Dronning af Saba vil ikke ses før kl. 11.00…. 

Der mangler børn i Anholt 
skole og børnehave... 

Så nu er de begyndt at tage hunde ind. 

Grenaa Havn  har bevilget 
kystsikring…. 
De er begyndt at fylde  
havnen op med sand. 

Baronen på Debatten….  
Basse i pose 

Posten lugter ikke så godt  

i de her dage…. 

Set på TV: Ét stk. sommerhus 

(øens bedst beliggende)  

bliver aldrig solgt. 

Vi forventer nye svin til maj. 

Vi siger ”tak” til flæske, pølse, lev 

og postej... 

 Flot bil….. 




