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  Dato       Kl.         Emne                            Sted                           Arrangør 

23/6 20.30 Sankt Hans Aften Havnen Borgerforeningen 

23/6 20.00 Orakelbar åbner Orakelbar Orakelbar 

27/6 22.30 Musik starter Al’got fra Havet Al’got fra Havet 

1/7 22.30 Musik starter Hele Molevitten Hele Molevitten 

Uge 
27 

Tirs./
Ons./ 
Tors 

Hummerdage Havnen Diverse 

Uge 
28-30 

17.30 After Sun Yoga Campingpladsen Healing by heart 

12/7 10.00 Loppemarked Museet 
Anholt lokalhistoriske 
Arkiv og Museum 

13/7 12.00 Orgelfestival Kirken Kirken 

Uge 
29-30 

11.00 Fodboldskole Stadion Anholt fodboldskole 

20/7 11.00 Cykelløb Havnen Anholt United 

22/7 12.00 Loppemarked Jordemoderpladsen 
Foreningen  
Anholts Børn 

23/7 14.00 Fernisering Det gl. redningshus Diverse 

Uge 
30 

 
Balletundervisning 
for børn 

Forsamlingshuset 
Foreningen  
Anholts Børn 

Uge 
30 

 Kitetræf Campingpladsen Anholt uge 30, kitetræf 

27/7 14.00 Anholt festival Plænen ved skolen 
Støtteforeningen for  
Anholt skole og børne- 
haves udenøesaktiviteter 

31/7 19.00 Foredrag Forsamlingshuset Menighedsrådet 

Uge 
31-32 

 Anholt langt ude Over det hele 
Kultur- og  
Aktivitetsudvalget 

3/7 13.00 Maleriudstilling Det gl. redningshus 
Anholt lokalhistoriske  
Arkiv og Museum 

22-
24/8 

 Skrivekursus Forsamlingshuset Litteraturfestival 

26-
28/8 

Formid-
dag 

Litteraturfestival Forsamlingshuset Litteraturfestival 

3/9 10.00 Anholt Marathon Over det hele Marathongruppen 

25/9 13.00 Dragefestival Dragebakken Menighedsrådet 

Skriv din titelAktivitetskalenderen 

 

Redaktionen af dette nummer 
 

Etly Steenberg 
 etly@mail.tele.dk 
Signe Hylby 
 hrsocialraadgiver@privat.dk 
 

Deadline næste nummer: 
fredag den 23/9, 2016 

 

Forventet udgivelse: 
Uge 41,  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. Priserne er jo rimelige, og bladet er 
f. eks. til salg til turister om sommeren. 
 

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: 500 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 
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Siden sidst 
Påske, Pinse, æggetrilning, påskebal, five o’clock tea, vinter-

gækker, påskeliljer, de fleste generalforsamlinger, forårsløg, 

hækkeklipning, forårsrengøring og syrener. Alt det, har vi 

været igennem. Nu er det langt om længe blevet sommer og 

sikken sommer, der er i vente.  

Med fuld kraft stråler solen allerede ned over Ønskeøen. 

Indimellem afløses solen af regn og torden, der fjerner støv 

og gule græsplæner.  

Alt er som det skal være på Anholt. Vi gør klar til hyldeblomsterne og deres fabelagtige smag. Rabarberne er kommet 

på flaske, jordbærrene er røde, hybenrosen blomstrer, køer og heste fået nye græsgange og der er ankommet et nyt kuld 

grise til opfodring og efterfølgende indtagelse.  

Det er sundt for krop og sjæl at bo på Anholt og vi kan således ønske endnu en frisk dame velkommen i 90’erne denne 

sommer. 
 

Der er siden sidst, blevet handlet cafeer og spisesteder, både på havnen og i byen. Vi går således sommeren i møde med 

et udvidet Algot, en Orakelbar, en solgt Havheks, et solgt Tanternes Hus samt udskænkning af øl & vin i Røgeriet. Vi 

forventer, at der bliver fuld fart på, og der kommer øjensynligt ikke til, at mangle hverken vådt eller tørt.  

Der bliver gang i Aktiviteterne på Anholt sommeren over. Vi henviser til Aktivitetskalenderen på modsatte side og inde 

i bladet, hvor man kan læse mere om Hummerdage, cykelløb, kitetræf, 3 festivaler og meget mere.  
 

Vi ønsker god vind i sejlene til Anna, Julie, Robert og Marcus, der alle har fuldført folkeskolens niende klasse og derfor 

forlader øen for, at udvide deres horisont. God vind ønskes også til Torben og Joyann, der rejser fra øen denne sommer.  

Desværre har øens ældste borger, valgt at flytte til fastlandet. Vi kommer til at savne dig! Tillykke i øvrigt med de 98 

år..  
 

Det er altid sørgeligt når folk rejser, men heldigvis kan vi byde velkommen til 2 nye skolelærere, en pædagog samt 2 

nye børn. Vi glæder os til at møde Jakob, Kristine, Naja, Hannah og Bo, ligesom vi glæder os til at møde den nye hav-

nefoged, hvis navn dog i skrivende stund, ikke er offentliggjort.  

Nye fastboende er i høj kurs og det er da også med glæde, at vi har modtaget både Jens og Anna siden sidste nummer af 

bladet. 

Noget af det lokale guld, Jomfruhummeren, er ved at indfinde sig, sammen med de første sejlere, sommerhusejere og 

campister. Vi ser frem til de lange sommeraftener sammen med alle parter. 

God sommer og som Nina plejer at sige til os andre fastboende: ”Vi ses til august”! 

Redaktionen 

Nyttige numre: 

Lægen: 8631 9005 

Redningsstationen: 2097 6464 

Brandstationen: 112, 86319071 

Politi: 86319011 

Hjemmeplejen: 2211 2874 

Grenaa Apotek: 8632 1422 

Anholt taxi: 2022 9006 

Biblioteket: 8959 2866 

Færgen: 8631 9099 

Posthus: 8020 7030 

Turistkontor: 8631 9133 

Præstegården: 8631 9056 

Foto: Anna Hjort Helmers 
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De aktiviteter, som bestyrelsen har arbejdet med siden Nyt fra borgerforeningen i marts nummeret, vil der blive oriente-

ret om i det følgende: 

 

Kystsikringen 

Bestyrelsen er i slutningen af maj blevet orienteret af Norddjurs Kommune om, at fonden, som borgerforeningen sam-

men med kommunen har søgt om støtte til kystsikringsprojektet, har givet afslag. 

Det videre forløb mht. at få samlet de nødvendige midler til projektet overvejes i skrivende stund.  

 

Borgermødet for alle den 3. april 2016 om visioner for havneområdet. 

Mødet, der var for alle interesserede, handlede om havnens fremtid, da indbydelsen til mødet lød: Kom og del dine visi-

oner om havnens fremtid. 

Visionerne for havneområdet og ideerne til udvikling af havnen blev grundigt diskuteret. Der kom mange udviklingsmu-

ligheder for såvel helårs som sommerrelaterede aktiviteter frem, som kan bidrage til flere jobmuligheder på Anholt. Ide-

erne og indsparkene fra mødet blev nedskrevet og indgik i et dialogmøde, som bestyrelsen holdt med bestyrelsen for 

Anholt Havn den 2. maj 2016. 

På dette møde blev det aftalt at fortsætte samarbejdet og finde frem til plan for gennemførelse af nogle af ideerne og vi-

sionerne, som Anholt Havn alene kan gennemføre. Andre visioner og ideer kræver medvirken fra kommune, region og 

andre interessenter. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med. 

Bestyrelsen har lagt op til, at der etableres et positivt og langvarigt samarbejde med Anholt Havn.  

 

Færgefartudvalget 

Formanden og Poul Jessen-Klixbüll var den 15. marts 2016 indkaldt til ekstraordinært møde i færgeudvalget om hø-

ringssvar til lovforslag om nedsættelse af færgetakster (”Den blå landevej”, der træder i kraft i august) og ventefaciliteter 

ved færgen i Grenå. Det blev desuden besluttet at nedsætte færgebilletterne med 100 kroner frem til sommerferien, da 

der er et lille overskud fra de midler, der er givet i tilskud til at nedsætte fragtpriserne.  

Det overvejes at lave et arrangement, der kaldes ”Prøv en Ø” i efteråret. 

 

Kontaktudvalgsmøde den 19. maj 2016 

Kontaktudvalget for Anholt og bestyrelsen for borgerforeningen holdt møde den 19. maj 2016. Blandt   punkterne, som 

blev behandlet på mødet, var bl.a. boligsituationen, mulighederne for at få flygtninge-familier til Anholt og orientering 

om mødet med Anholt Havn. Dagsorden og referat fra mødet kan læses på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 

 

Borgerforeningens hjemmeside 

En hjemmeside for Borgerforeningen er under udarbejdelse. Når den er færdig, vil det blive lettere at orientere om og 

tydeliggøre bestyrelsens arbejde. Hjemmesiden vil være linket til relevante hjemmesider om Anholt, herunder An-

holt.dk, færgens hjemmeside osv. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at bestyrelsens arbejde, kontaktoplysninger, kontin-

gent og kontooplysninger, kalender med oversigt over møder i bestyrelse, i ø-sammenslutningen og andre udvalg vil 

være at finde på hjemmesiden. 

 

Nyt fra Anholt Borgerforening 
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Medlemskab af borgerforeningen 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle fastboende til at melde sig ind i foreningen og sammen med bestyrelsen være med til 

at 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. Samtidig står 

Anholt overfor store udfordringer mht. børnehave, boliger og arbejdspladser, som foreningen har brug for øens opbak-

ning og konstruktive samarbejde til at løse. De bedste farbare veje findes, når alle aktivt deltager og bidrager til at finde 

de rigtige løsninger.  

 

Ren dag 

Borgerforeningen arrangerede Ren dag fredag den 6. maj 2016. Læs mere herom inde i bladet. 

 

Skt. Hans bål på havnen 

Borgerforeningen arrangerer traditionen tro Skt. Hans bål ved havnen, hvis myndigheder og vejret tillader det. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer. 

På bestyrelsens vegne, Liselotte Arentz Sørensen, formand Anholt Borgerforening 

Redaktionen har ordet…. 

Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. Anholt-Posten er vist aldrig udkommet med så 

mange sider som i dette sommernummer….. 

Vi er netop afhængige af, at I sender noget til os for at gøre bladet spændende. Der er delte meninger 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 på side 2, en tekst i en mail eller i word eller publisher og illustrationer med.  

Vi anmoder om at deadline overholdes, at indsendte artikler har almen interesse og handler om holdnin-

ger til sager og ikke til personer. 

Redaktionen 

Undgå at Anholt-Posten udebliver 

Der er desværre en del, der endnu ikke har betalt kontingent eller abonnement på 

Anholt-Posten. For at undgå, at dette er det sidste nummer af Anholt-Posten, du 

modtager, skal kontingent/abonnement betales senest den 15. juli 2016.  

Dette kan ske på turistkontoret, til kassereren eller ved overførsel til konto i  

Danske Bank (reg.nr. 1551 og kontonr. 1222538).  
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Grenaa – Anholt Færgefart vil gerne opfordre de passagerer, der skal have et bur til  bagagen, til at være på havnen i 
rigtig god tid, gerne 45 min. før afgang, da burene skal lastes sammen med det øvrige gods. 
 

Til erhvervet på øen:  
Grenaa – Anholt Færgefart vil gerne opfordre jer til at give jeres leverandører besked om, at gods skal være indleveret 
i Grenaa senest kl. 10.30, hvis man skal have garanti for, at det bliver fragtet samme dag. 
 

Social- og Indenrigsministeriet er kommet med forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer). Det såkaldte lande-
vejsprincip.  
Efterfølgende er der indsendt høringsbrev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann med ønske om at få perio-
deafgrænsningerne ændret, så den enkelte kommune får større fleksibilitet til selv at administrere ordningen. D.v.s., så 
man lokalt får mest muligt ud af den.  
Norddjurs Kommune/Grenaa – Anholt Færgefart afventer sammen med en del andre kommuner svar fra ministeren. 
På nuværende tidspunkt kendes ikke størrelsen af puljen, vi får til nedsættelse af færgetakster. Vi håber på en snarlig 
afklaring af dette, så vi kan få publiceret det ud til vores gæster. 
 

Ellers vil jeg gerne på vegne af mine kollegaer på MF Anholt, på kontoret både på Anholt og i Grenaa, på kajsiden 
både på Anholt og i Grenaa ønske jer alle og alle vores gæster en rigtig dejlig sommer. 
 

 
Mange hilsner fra  

Grenaa - Anholt Færgefart 
Annagrethe Poulsen 

Fra Grenaa Anholt færgefart 

NYT  NYT  NYT 
 

Anholt Røgeri åbner igen den 15. juni 2016 med Frank's berømte fiskefrikadeller og mange 
forskellige røgede fiskeprodukter. Og som noget helt nyt i år, kan vi servere kold fadøl,  

eller et glas kølig hvidvin. Velkommen. 

 

Ageren 1, Anholt by. 
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Vores gulvfolk har tidligere haft gulvarbejde 

på Anholt, bl.a. med renovering i forsam-

lingshuset m.m. 
 

Der har åbenbart været tilfredshed med  

vores folk/arbejde, idet vi nu har fået nye  

opgaver derovre. 
 

Vi kommer således til Anholt i uge 32 og/

eller 33, 2016 og hører gerne, hvorvidt der  

er andre, som skulle have behov for en  

gulvrenovering. 
 

Såfremt man ønsker besøg af vores gulvfolk, 

hører vi gerne senest i uge 30 hvad man  

ønsker behandlet, således at vi kan medtage 

de rigtige produkter, f.eks. olie, lak, lud,  

sæbe m.m. 

 

Alt malerarbejde udføres 

40556744 

densejlendemaler.dk 

 

Kaffebar 

På havnen ved 
færgen 
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Skolebesøg i Tanzania  

 “Good morning Madam”  

 

I marts måned 2016 var vi i ældste klasse på skoletur til Tanzania. 

Vi oplevede en hel del, men den oplevelse, jeg gerne vil fortælle om, var skolebesøget på Wazo Hill Seconda-

ry school. 

Vi var stået tidligt op om morgenen fordi vi havde lavet en aftale med Wazo Hill secondary school om at vi 

skulle besøge og interviewe dem. 

Da vi kom der hen skulle vi vente i en 

halv time, skolen var ikke ret stor, men 

stadig større end Anholt skole. Den 

havde nogle flotte grønne træer og un-

der dem stod der en dreng og fejede. 

Det viste sig at der var dukseordning 

om morgenen. 

Hver gang vi så en lærer skulle vi sige 

“good morning Madam” eller “good 

morning Sir” og smile. En lærer kom 

hen til os og sagde vi skulle følge efter 

hende, vi gik cirka hundrede meter hen 

til et lille klasseværelse med tredive 

børn i, da læreren kom ind stillede alle 

børnene sig op og sagde “good morning Madam.” Det mindede mig om noget fra en militærfilm hvor de gjor-

de honnør. Vi havde forberedt os med nogle gode spørgsmål til de unge tanzanianere. Hvis man skulle sige 

eller spørge om noget, skulle man rejse sig fra stolen, det var bare ærgerligt at stolene knirkede så utrolig me-

get at man ikke kunne høre hvad man selv tænkte. 

Når de var i skole, lavede de slet ikke sjov, for det var nemlig ikke en leg for dem, det var nemlig ikke alle 

børn der kom i skole kun de rige og heldige. De havde også rigtigt gode manerer. De havde også en masse go-

de spørgsmål til os f.eks. om hvad vi gerne vil arbejde som og hvad vi lavede i fritiden. 

Efter vi havde mødt dem gik vi ud af klassen, hvor der stod en masse børn og så nysgerrige ud, vi gik op til 

bilen og kørte hjem. 

I Danmark er det meget anderledes at gå i skole, det er meget gammeldags at gå i skole i Tanzania f.eks. de 

havde ikke computere til at arbejde med, de havde rigtig små klasseværelser med mange børn i og det var 

utroligt varmt der nede, så når man sad i klasseværelset og læste kunne man godt komme til at svede for de 

havde heller ikke airconditioner. Jeg synes også at lærerne var lidt mere strenge i forhold til danske lærere, det 

er nok fordi skolen er så seriøst i Tanzania.   

 

Marius Bækgaard Hvillum,  7 klasse 
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Dansk Industri finder inspiration på Anholt 

Manglen på arbejdskraft i nogle erhverv er en gylden chan-

ce for alle dem, der drømmer om at kvitte storbylivet og 

tage jobbet med sig til Anholt. 

Det var pointen, da Erik Høgh-Sørensen 18. april medvir-

kede via skype i en stor konference arrangeret af Dansk 

Industri (DI) i Hovedstaden under overskriften ”Vi mangler 

dygtige hænder – hvad gør vi?”  

Nogle af temaerne var rekruttering og brug af ny teknologi. 

Erik Høgh-Sørensen boede fra 2011 på Anholt, mens han 

var kommunikationschef i Maersk Container Industry. Han 

arbejdede ved hjælp af nettet, og normen var, at han pend-

lede cirka hver 10. dag til møder på fastlandet. 

Det fandt Poul Skadhede, formand for DI Hovedstaden, 

interessant: ”Vi var fra DI Hovedstadens side glade for, at 

du kunne give et godt eksempel på de fordele, som er ved 

at bo ét sted og arbejde ét andet sted,” sagde han. 

Her følger Erik Høgh-Sørensens fortælling: 

Oprindelig kom jeg her som turist og for at windsurfe, og 

deraf udsprang drømmen. Jeg kan i dag kun anbefale at 

flytte til Anholt eller andre øer, og hvis man drømmer om 

det, så kan det nok også lade sig gøre. Det er en fantastisk 

oplevelse for familien og en selv. 

Mine døtre gik på den lille ø-skole, som typisk har mellem 

10-15 elever fra vuggestue til og med 9. klasse. Børn kan 

lære mindst lige så meget her, eller mere, end de gør i en 

klasse med 28 elever. 

Hver dag cyklede jeg til skole sammen med børnene. Vi så 

ikke andre køer end de firbenede på marken, og vi fulgte 

årstiderne. Vi så spover, klirer, strandskader, havørne og 

storke og sågar eksotiske guldpiroler komme om foråret og 

rejse igen om efteråret. På de lange aftener læste vi f.eks. 

Niels Holgersen, og undertiden kunne vi høre gæssene 

uden for, mens der var ild i kaminen. 

Her er så fantastisk trygt. Små børn cykler selv rundt, og 

uden for turistsæsonen låser de færreste dørene, for hvor-

for skulle man egentlig det? 

At flytte herover kræver naturligvis, at man har en særlig 

slags job. Min chef troede, jeg var blevet tosset, da jeg 

fremlagde ideen. Men han kendte Anholt, som han havde 

sejlet til i sejlbåd, så helt galt var det ikke. 

Mit argument var, at det var ligegyldigt for Mærsk, hvor 

jeg sad fysisk. En stor del af mit job handlede om kommu-

nikation i hele verden. Det skete ofte per kontrakt via uden-

landske udbydere i forskellige tidszoner. 

En ordning som min kræver med andre ord en grundlæg-

gende og gensidig tillid mellem chef, medarbejder og kolle-

ger. 

Man skal levere varen og overbevise folk om, at man ikke 

bare sidder og ”feder den”. Det kunne jeg godt. Som nævnt 

så min daværende chef potentialet i, at han kunne opnå en 

mere tilfreds medarbejder, uden at det kostede ham eller 

virksomheden noget. Tværtimod, kan man sige. Den pend-

lertid jeg sparede, blev ofte til effektiv arbejdstid.  

Figur 1 Via skype blev liv og job på Anholt et tema på DI-konference i Hoved-
staden. 

Figur 2 Hvis du har en god computerforbindelse, er det lige meget, om 
du sidder i netundertrøje på ”kontoret”. 
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Naturligvis fungerede ordningen, for jeg var jo endnu mere 

opsat og motiveret! 

En anden vigtig ting for mig var, at jeg ofte besøgte den 

fysiske arbejdsplads. Min afdeling af Mærsk havde hoved-

kvarter i Sønderjylland, og når jeg hver 10. dag var der, 

gjorde jeg meget ud af at tale med alt og alle. De har nok 

tænkt, at jeg led af ø-kuller, men jeg havde en ide med gal-

skaben. 

Man SKAL nemlig kende folk i alle virksomhedens afdelin-

ger. Det er en forudsætning for, at arbejdet resten af tiden 

foregår nemt via telefon og gode net-forbindelser. Person-

lige samtaler og kontraktforhandlinger bør naturligvis ta-

ges in persona.  

Så er der det sociale. Her følger de tre vigtigste råd, jeg 

giver, når jeg holder foredrag om at tage jobbet med sig til 

”u’kants-Danmark”: 

 

 

Test ø-livet først: Mange øer gør det i dag nemt at afprøve 

det nye liv. I en midlertidig bolig kan man i 1-3 måne-

der teste om drømmen nu også holder mål med virke-

ligheden. Samtidig kan man vurdere, om det er praktisk 

muligt at tage ens job og arbejdsprojekter med. 

Vurdér børnenes trivsel: De fleste ø-skoler modtager gæ-

ster med åbne arme og hjerter, og mange har lave klas-

sekvotienter. Det betyder, at ens barn eller børn under-

tiden kan få mere opmærksomhed og læring end på en 

storbyskole. På Anholt leger børn ofte på tværs af al-

der, hvilket er godt, men dette aspekt går begge veje. 

Opstår der konflikt, skal man kunne tackle det fornuf-

tigt og hurtigt. Børnene finder ikke bare nye venner, 

for der er ikke så mange at tage af. Men også dét 

aspekt rummer i øvrigt en vigtig læring. 

Afstem de sociale forventninger: I tilfældet Anholt er der 

kun ca. 130 fastboende på 22 kvadratkilometer sand, 

ørken og morænebakker. Det er hverken et ø-kollektiv, 

hvor alle overrender hinanden hele tiden, eller et sted 

med fuldstændig tavse individualister. Kulturlivet er ret 

rigt, og øens fastboende tager mange skægge initiati-

ver. Byder man ind og bidrager, er man med. Men det 

står også én helt frit at vælge værdien af eget selskab. 

For os var det en kombination. 

 

PS: I begyndelsen af 2016 forlod Erik Høgh-Sørensen 

Mærsk til fordel for den private rådgivningsvirksomhed 

Analyseenheden 4V. De mange møder på fastlandet gør det 

i dag sværere for ham at bruge Anholt som base. 

Figur 3 Manglen på arbejdskraft får DI til at søge efter nye løsninger. 

Figur 4 Livskvalitet: På Anholt kan man se guldpiroler på træk (foto: 
Frank Svensson) 
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Musikprogram 2016 
* 1.-2. juli Hverdagens Helte  

* 4.-7. Helge & Steen, Den saftige Duo  

* 8.-9. Roadhouse Bluesband * 11.+13. Soul Glo  

* 15.-16. Kopibandet.dk * 18.+20. Natteministeriet  

* 21.-22. Bars Crew - Stand Up & Hip Hop  

* 23. Mek Pek Rock´n roll trio * 24. Baktus All Stars  

* 25.-26. Fars Rum * 27.-28. John Mogensen m. band  

* 29.-30. Raff´n Band * 3.8. Stenholm VS Djurhuus 

 

Fri entre - live musikken starter ca. kl. 22:30  
Læs også mere om musikken på:  www.helemolevitten.dk 

Se alt om Molevitten på vores nye hjemmeside: www.helemolevitten.dk 

Læs bl.a. historien om Anholt Skibsproviantering og Hele Molevitten under ”om os” og se  

billeder fra havnen i gamle dage – Velkommen på Molevitten  

 

http://www.helemolevitten.dk
http://www.helemolevitten.dk
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ET GAMMELT POSTKORT FORTÆLLER 

I Anholt-Postens påskenummer 2016 skrev Etly om et 

foto fra 1920 af Østervej. Billedet har ifølge Etly været 

omdiskuteret, og Etly har nogle forslag til oplysninger 

om de huse, der ses på billedet. Her er jeg enig med 

Etly. Det er gavlen af det dengang nye forsamlings-

hus man skimter i baggrunden, og det nu fjernede 

jordemorhus, som ses foran forsamlingshuset. Plad-

sen hedder stadig jordemorpladsen, så huset er ikke 

helt glemt. Gavlen på Østervej 33 er til venstre, og 

huset til højre er nr.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye jeg kan bidrage med er, at billedet er et post-

kort fra 1911, som lå i huset Østervej 33, da familien 

Ingvartsen overtog det i begyndelsen af 1980erne. 

Billedet på postkortet må være taget i 1910 eller 

1911, idet Forsamlingshuset blev bygget i 1910. Post-

kortet er i august 1911 sendt fra Anholt til Anholt-

fiskerbåd i Gilleleje havn, og billedet kan således ikke 

være fra 1920. Jeg fik inden Alma Christensen døde i 

1998 hende til  at ”oversætte” den lidt uoverskuelige 

tekst på postkortet. Alma Christensen vidste alt om 

Anholt, og var sognerådskasserer i Anholt sogneråd 

indtil sognerådene blev nedlagt i 1970.  

  

 

Postkortet er en fødselsdagshilsen fra Magdalene 

Rasmussen, Østervej 33, datter af Søren Chr. Ras-

mussen, der har lagt navn til ”Sørens hus”. Kortet er 

til fiskeskipper R.J. Rasmussen ,som var Magdalenes 

gudfar, og hvis kutter ”Ane Magrete af Anholt” lå i Gil-

leleje havn. Marie Steffensen (gift Nordby) skriver og-

så med på kortet. De 2 piger, som i 1911 var 14 og 12 

år, skriver: ”Hils Fredrik”. Det var ifølge Alma Chri-

stensen en ung fisker på Anholt, som hed Frederik 

Frederiksen, og som har været med på båden til Gil-

leleje.  

  

 

Postkortet viser den gode kontakt, der altid har været 

mellem Anholt og Gilleleje havn. Det ses, at kortet 

med et 5 øres frimærke er poststemplet i København 

den 19. august 1911. Museet har i sommer en meget 

spændende udstilling om postvæsenet på Anholt. Jeg 

har bedt en af initiativtagerne til udstillingen, Mogens 

Ottesen, om at forklare, hvordan postkortet er kom-

met fra Anholt til Gilleleje. Det mest sandsynlige er, at 

kortet er befordret med Post Peters båd fra Anholt til 

Grenaa. Herfra er det sendt med tog til Århus, og her-

efter med nattoget til København, hvor frimærket er 

stemplet. Man må formode, at det næste dag er sendt 

med den lille privatbane til Gilleleje, og omdelt på 

havnen ved 2.ombæring. Det betyder ,at postkortet 

muligvis har været i Gilleleje dagen efter det blev 

sendt fra Anholt. Det kunne man i 1911. Det er værd 

at notere nu, hvor 5 dage snart vil være den normale 

postservice. 

 

Svend Paludan-Müller 
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”Hej! Jeg hedder Albertine, og jeg kommer fra Anholt,  

som er en ø…” 

Jeg kom til verden for 20 år siden til et liv, som jeg 

ikke kunne ønske mig bedre. Mine forældre har beg-

ge, igennem generationer, tilknytning til øen, og jeg 

kan af den grund kalde mig for anholter. Jeg var mi-

ne forældres første barn, jeg var omringet af menne-

sker, kærlighed og konstant opmærksomhed. 

Jeg voksede op i trygge rammer og omringet af fa-

milie. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg kunne løbe fra 

mormor og bedstefar, til den ene eller anden oldefar, 

for så at løbe tilbage og slutte af med at besøge min 

farmor. Jeg sov trygt til middag hos min mormor som 

1-2 årig og vågnede op til kaffetid og underholdt 

øens ældre beboere, der var på besøg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var den første fase i min trygge barndom. Se-

nere fulgte tre vilde, men søde brødre Carl Emil 17 

år, Sophus 14 år og elskede Hans på 7 år, som jeg 

holder af at forkæle, når jeg kan.  

 

 

 

 

 

 

 

I takt med at jeg blev ældre og mere sikker på bene-

ne, kunne jeg for alvor udforske øen. Jeg kunne løbe 

imellem husene, bygge huler med mine venner i 

nedlagte skure, tage på udflugter i Ørkenen og i det 

hele taget benytte mig af de mange muligheder for 

leg, som øen er ideel til. Jeg voksede op midt i natu-

ren, på en ø, midt i Kattegat. Jeg blev ældre og der-

for også mere selvstændig. Jeg fik overtalt mine for-

ældre til at få kaniner, hvilket udviklede sig til snart 

51 vilde udbryder-kaniner, som holdt af øens mange 

køkkenhaver. Ups… 

Jeg startede i skole, og jeg nød det. Jeg holdt af at 

lære nyt og især kunstnerisk.  

Der var ikke noget bedre end de fem gange om året, 

hvor skolens tilknyttede musiklærer kom til øen og 

underviste. Jeg begyndte at elske musik!   

Skolen var lille, men den fungerede. Vi var højst 25 

børn fordelt i alderen 6 - 16 år. Jeg tænker virkelig 

tilbage på det sammenhold, som alle vi børn havde.  

Selv havde jeg to jævnaldrende veninder, som jeg 

kunne lege med.  

Som øens gang nu engang går, så flyttede folk og 

nye kom til. På det tidspunkt flyttede min gode og 

jævnaldrende veninde Selma.  

Heldigvis bliver man som ø-barn tæt knyttet til man-

ge af de tilbagevendende feriegæster. Jeg så derfor 

altid frem til skoleferierne, hvor min veninde Sophia 

besøgte sine bedsteforældre på øen.  

Jeg startede i 8. klasse, ene pige i klassen med fem 

yngre drenge heriblandt min egen bror i 6. klasse.  

Det var sjovt at gå i klassen, men til tider også 

svært. Jeg blev en drengepige og tog del i drenge-

humoren. Det manglende pigeselskab bevirkede, at 

jeg brugte meget fritid for mig selv. Jeg begyndte at 

dyrke meget motion og løbe struktureret, hvilket 

medførte, at jeg i starten af 9. klasse stolt kunne  
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løbe over målstregen, med min far, efter 21 km. til 

Anholt Maraton.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 9. klasse startede jeg i 10. klasse på Mellerup 

musikefterskole. Det var et sandt Mekka for mig!  

Jeg startede for første gang, i mit liv, i en klasse med 

25 andre unge mennesker, som delte samme inte-

resse som mig - musikken. Jeg præsenterede mig 

som ”hende fra øen Anholt”, da det var noget, jeg var 

stolt over. Alle var interesserede i øen, i dens virke 

og ikke mindst i mig. Jeg fik mig en stor vennekreds, 

især i Århusområdet, som jeg stadig ser til daglig. 

Jeg spillede musik konstant. Sang, spillede klaver, 

guitar og derudover begyndte jeg at spille trompet - 

det var fantastisk. 

Alt efter efterskolen var planlagt - i hvert fald hvis 

man spurgte mine forældre. Grenå Gymnasium, for 

de har en kostafdeling, og det var super praktisk, når 

man kommer fra Anholt.  

Men…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsomt som efterskoleåret nærmede sig slutnin-

gen, kunne jeg mærke, hvor meget vennerne, Århus 

og udfordringerne trak i mig og hvor lidt Grenå, kost-

afdeling og udkig til Anholtfærgen, fangede mig.  

Et besøg på Egaa Gymnasium, tog det afgørende 

skridt. Jeg var ikke i tvivl, det var her, jeg skulle gå 

og bruge de næste tre år af mit liv. Jeg ringede til 

mine forældre og sagde: ”Hej, jeg har lige besluttet 

mig for, at jeg skal gå på Egaa Gymnasium. Farvel”. 

(Hvordan de lige reagerede og forholdt sig til det, må 

I spørge dem om, for jeg var af sted på vej mod et 

nyt eventyr)  

Min efterskoleveninde Victoria og jeg fandt ud af, at 

vi skulle bo sammen i Århus C, og på den måde fik 

jeg sat mine forældre i skakmat (hvis de altså havde 

været i tvivl om min beslutning). De støttede mig i 

hvert fald i min beslutning, og jeg blev optaget på det 

eftertragtede Egaa Gymnasium.  

Livet i Århus og starten på Egaa Gymnasium var et 

nyt kapitel i mit liv. Jeg præsenterede mig igen, 

som ”hende fra Anholt”, og alle kunne hurtigt gen-

kende mig, selv lærerne vidste hurtigt, hvem jeg var. 

Jeg fik flere nye venner, og jeg kunne stadig se mine 

efterskolevenner så meget, som jeg ønskede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg blev hurtigt efter skolestart en del af skolens ta-

lentordning, da jeg tog til optagelsesprøve i et klas-

sisk og rytmisk kor, hvor jeg blev optaget.  
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Efterskole og musik, Århus og musik. Masser af ud-

fordringer og fede oplevelser. Jeg kunne mærke, hvor 

nemt det lige pludselig var at stå på egne ben. Den 

naturlige selvstændighed og disciplin, tror jeg, må 

stamme fra min trygge opvækst på Anholt 

I dag bor jeg i min egen store 2 vær. lejlighed i Århus 

C, endnu en af mine mange ideer, som mine gode 

forældre har støttet mig i.  Jeg går i 3. g på Egaa 

Gymnasium, hvor jeg studerer matematik, fysik, mu-

sik og kinesisk. Jeg nyder det hver dag. 

Hver morgen cykler jeg til og fra skole, en skøn tur på 

11 km hver vej. Jeg tænker tit over, hvor herligt jeg 

har det, og hvor stor en fordel det er for mig, at jeg er 

vokset op et sted som Anholt. Vi, som er opvokset på 

Anholt, har virkelig nogle grundlæggende værdier og 

kvaliteter, der er prisværdige at have med sig i baga-

gen. 

Jeg er stædig og målrettet, velfungerende og selv-

stændig (dog med mine forældre i baghånden) - nu 

også kinesisktalende. Jeg har i år været i Kina for før-

ste gang for at praktisere min udtale og opleve landet. 

Det var FANTASTISK!!  

Derudover er jeg aktiv og fokuseret på at leve en 

sund hverdag og et oplevelsesrigt liv. Med svømme-

træning, styrketræning, løbetræning og skønne ople-

velser smelter det hele sammen til en højere og me-

ningsfuld enhed, der bevirker, at jeg kan opnå de mål, 

jeg sætter mig for.  

I september sidste år deltog jeg i Danmarks smukke-

ste marathonløb, Anholt Marathon, hvor jeg løb mit 

første hele marathon ud igennem den smukke Ørken. 

Det var en fantastisk oplevelse.  

Jeg har mange planer for fremtiden. Til sommer siger 

jeg min lejlighed op i Århus C for at tage et sabbatår 

på Anholt i det fine hvide hus mine forældre har givet 

min bror og mig. Her skal jeg nyde tilværelsen, bygge 

på mit hus samt løbe en masse ture. Derefter håber 

jeg på at tage til Kina og undervise kinesiske børn i 

engelsk og samtidig praktisere mit eget kinesiske. 

Herefter er min plan at søge optagelse på Politiskolen 

i København.  

Men hvem ved? Måske kan jeg nå at få mange sjove 

ideer, som kan føre til, at jeg ender et helt andet sted, 

hvor jeg også kan få en masse oplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det, at vokse op et lille sted som Anholt, Danmarks 

mest isolerede ø, har givet mig fantastiske oplevelser 

og udfordringer, som jeg aldrig ville have været  

foruden.  

 

 

 

 

”Hej jeg hedder Albertine, og jeg kommer fra  

Anholt, som er en ø, der har gjort mig til den, jeg 

er i dag”.  

Anholt er et fantastisk 

sted. Naturen og histo-

rien er vidunderlig.  

Selvom jeg er overbe-

vist om, at jeg ikke skal 

bo på Anholt i mit vok-

senliv, er jeg ikke i tvivl 

om, at Anholt er et 

sted, som jeg vil vende 

tilbage til, så tit jeg kan 

hele livet.  
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Anholts Børn 
Signe Hylby, formand 
Birthe Bækgaard, næstformand 
Mia Nordby, kasserer 
Anne Damkjer Lautrup, sekretær 
Anders Rytter 
 
Anholt Sejlklub M/L 
Anders Rytter  
Jesper Heilskov 
 
Anholt United 
Finn Ottendahl, formand 
Ebbe Larsen, kasserer 
Frank Svensson 
Kim Svensson 
Mads Hougård 
Rolf Sandhøj 
Ole Jørgensen 
 
Brugsen 
Frank Svensson, formand 
Susanne Rosenvinge, næstformand 
Finn Ottendahl, sekretær 
Marianne Vels Christensen 
Medarb. rps.Lykke Schou Hansen 
 
 
Fiskernes Fællessalg 
Finn Ottendahl, formand 
Frank Svensson 
Morten Rasmussen 
 
Forsamlingshuset 
Jette Hansen, formand 
Kurt Danielsen, kasserer 
Anja Rohde 
Carsten Brabrand  
Anders Rytter 
 
Kulturforeningen 
Susanne Jepsen 
 
 

 
Petanque Klub 
Kirsten Gede 
Jakob Gede 
Birgitte Refn Wenzel 
Frank Wenzel 
 
Lokalhistorisk Arkiv og Museum 
Signe Hylby, formand 
Etly Steenberg, næstformand 
Kurt Danielsen, kasserer 
Berit Rosendal 
Elis Steenberg Sørensen 
 
Grundejerforeningen 
Ulla Charlotte Beck, formand 
Annette Haugaard, kasserer 
Svend Paludan-Müller 
Morten Abildstrøm 
Henrik Larsen 
Per Laureng  
 
Støtteforening til Anholt skole og børnehaves 
udenøs aktiviteter 
Niels Hvillum, formand 
Lykke Schou Hansen, kasserer 
Jakob Kjærgaard 
Signe Hylby 
Carl Emil Nordby Rasmussen 
 
Vinterbadeklubben 
Malene Pedersen, formand 
Berit Rosendal, næstformand 
Birgitte Dahl Jeppesen, kasserer 
Poul Anker Boisen 
Kurt Rasmussen 
Lotte Abildstrøm 
 
Griselaug 
Laurits Møbjerg, formand og kasserer 
Anders Fjendbo Jørgensen, næstformand 
 

ANHOLT - foreningernes ø - pr. 10. juni 2016 

Anholt Borgerforening 
Lise Lotte Arentz Sørensen, formand 
Kirsten Østergaard Rasmussen, næstformand 
Poul Jessen-Klixbüll, kasserer 
Birgitte Dahl Jeppesen, sekretær 
Etly Steenberg 
Gyrite Andersen 
Helle Rossen 

 

Menighedsråd 
Anne Damkjer Lautrup, formand 
Helle Rossen, næstformand,  
Poul Anker Boisen, kirkeværge 
Tanja Bryder, kontaktperson 
Berit Rosendal, kasserer 
Kirsten Østergaard Rasmussen, sekretær 
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 Hvad pokker går de rundt og laver på Anholt 
- når andre er taget hjem fra ferier og helligdage ? 

Det fik jeg i år mulighed for at opleve på nært hold, da 
vi blev på herlighedsøen èn måned efter påskens af-
slutning. Det gav mig chancen for at deltage i og for-
dybe mig i nogle af de aktiviteter, som jeg ikke havde 
haft mulighed for at opleve tidligere. Eller måske nær-
mere, at jeg ikke tidligere har fået øjnene op for, for 
jeg har faktisk kommet på Anholt siden 1967 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne gang blev det Kultur- og aktivitetsudvalget i 
forsamlingshuset, som fik min opmærksomhed.  
Den 9/4 2016 kl. 17 var der inviteret til  " Five o` clock 
tea". Et arrangement baseret på udvalgets frivillige 
kræfter. Hvilke aktiviteter der var foregået forud, og 
hvilket herligt syn der mødte alle os, som havde lades 
os inspireret til at deltage, blev jeg meget imponeret 
over. Vi blev mødt af en meget fin stemning af imøde-
kommenhed, og jeg fik oplevelsen af, at jeg virkelig 
var velkommen ! 
 

32 "quinder" havde fundet vej til dette herlig arrange-
ment, om man kom som ø-bo eller udenbys gæst, 
følte jeg ikke skelen til. Alle var meget velkomne. 
Bordene var dækket med vårgrønne duge, midt i det 
store lokale stod så bordet med alle herlighederne til 
ganen. Der var mini sandwich med lækkerier og efter-
følgende herlige kager i alle afskygninger og kreative 
udformninger. Tak til alle som havde smurt og bagt. 
Der blev serveret the af de flotteste thekopper (hvor 
mon de dog har fået alle disse forskellige fra ?), og 
der blev serveret forskellige slags the i fine små ler-
potter. 
 
 
 
 
 
 
 

Stemningen var særdeles fin og snakken gik livligt 
ved alle bordene. Stemningen steg dog til loftets top, 
da et dansk/ schweizisk jazzmusiker ægtepar, som 
just sad og arbejdede med musik på øen, lagde deres 
vej forbi forsamlingshuset. 
Vi blev helt høje af den herlige og skønne musik, og 
på det tidspunkt var der dog endnu kun indtaget the ! 
Det blev til en herlig og uforglemmelig aften, som jeg 
til enhver tid vil huske og mindes med glæde. 
Tusind tak for initiativet og alle de frivillige kræfters 
store indsats. 

Nå, nu var der kommet 
gang i de nye oplevelser, 
heldigvis blev der mulig-
hed for at opleve endnu 
mere, en meget spænden-
de og anderledes aktivitet. 
Atter var Kultur-og aktivi-
tetsudvalget i forsamlings-
huset i gang. Denne gang 
var der den 13/4 kl. 17.30 
inviteret til fællesspisning i 
forsamlingshuset og efter-
følgende koncert/ dans i 
gymnastiksalen. 
 
 
Det russiske ensemble Novoselie fra Skt. Petersborg 
gæstede øen, deltog i fællesspisning af russiske spe-
cialiteter og optrådte efterfølgende med fantastisk 
musik, sang og danse i gymnastiksalen. 
Vi var 95 deltagere, vi sad tæt bænket, men det var 
det hele værd ! 
 
Atter havde frivillige kræfter været i gang, der blev 
trakteret med russisk suppe, pirokker/ indbagt butter-
dej og alskens herligheder med adresse til Rusland. 

Om vi blev mætte - rigeligt, men sådan går det jo, når 
man kan mærke, at der var blevet " kræset " omkring 
lækkerierne. 
Stemningen var høj, jeg ved ikke hvad der var indta-
get af væske, men der manglede intet og både mad 
og drikkevarer var til rimelige priser. 
Vi bevægede os i lystig humør til gymnastiksalen og 
med musik, sang, dans, farvestrålende påklædning, 
musikinstrumenter og fantastisk stemning steg denne 
med adskillige grader. 
En fantastisk aften og to herlige oplevelser blev jeg 
rigere, det siger jeg tusind tak for ! 
Tak for alt det frivillige arbejde som har været nød-
vendigt, for at så mange kunne få disse to berigende 
oplevelser på herlighedsøen. 
 
HUSK - at kunne glæde andre, er " løn " i sig selv ved 
frivilligt arbejde. I glædede rigtig mange, og vi vil hu-
ske disse skønne oplevelser 

 
 

Mange tak og venlig hilsen  
fra Inge / Fuglevej 
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     Live musik på Algot 

 for voksne mennesker i uge 26-32 
 

MUSIK ! HVER DAG - HELE SOMMEREN ! 
 

27.06 - 01.07 – Thomas Biilmann Solo 
 

02.07 - 08.07 – Kind of Country 
 

09.07 - 12.07 – Mads Koefoed 
 

13.07 - 17.07 – Louise Vangsgaard & Peter Stenild                          
 

18.07 - 20.07 – Kim's Bacon 
 

21.07 - 24.07 - Anton Langebæk Kvartet 
 

25.07 - 27.07 – Schmidt & Skovgaard 
 

28.07 - 31.07 - Thomas Ring duo 
 

01.08 – 05.08- Thomas Biilmann & Gabriella 
 

06.08 – 14.08 – Kind of Country 
 

Se omtale på facebook og plankeværker 

Restaurant Algot fra havet 

ligger ud til kajkanten og med Anholt 
Havns gamle molefyr som vartegn. Vores 
menukort bygger på en bund af ægte råva-
rer og god kvalitet, og indeholder mange 
variationer af fiskeretter og de mere almin-
delige retter. 
 
Kæmpe Algot buffet -  fredage kl. 18 - 22 
 
serverer vi vores populære buffet som bl. a. 
består af jomfruhummere, dampede laks, 
torsk, røgede rejer, oksestege, revelsben, flø-
dekartofler, pommes frites, nugget, alver-
dens lækre salater, pesto, tzaziki, friskbagt 
brød, frugt o.m.m. 

   1. buffet fredag uge 26 - sidste buffet fredag uge 31          
(2 seatings - 1. seating kl. 18   -   2. seating kl. 20) 

Algots Ølbar ! 
 
vi har op til 12 forskellige slags  
spændende håndbrygget øl på hanerne bl.a. Pils, 
IPA, Bock, Golden Ale, Porter, Maibock, Wit, 
Gårdbryg, o.m.m. fra Ebeltoft Gaardbryggeri.  

Ishuset Anholt  ! 

ligger ved siden af Algot fra havet og byder 
på alverdens lækkerier fra kvalitets flødeis, 
softice og gammeldaws vafler til kaffe og 
kage, milkshake, slushice, friskpresset juice 
og kæmpe udvalg af bland-selv-slik ! 
 
Lokalerne indeholder også en privat samling 
effekter fra øen, slægtsforskningstavler, 
gamle billeder m.m. alt sammen i hyggelige 
rammer som kan nydes af øens turist er. 
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Anholt skole foråret 2016 

TANZANIA TUR RETUR 

Så kom de hjem igen fra Afrika – de 6 ældste elever. Det havde været varmt og de havde fået en 

oplevelse for livet. Mange måneders forberedelser kulminerede i Dar es Salaam med besøg på en 

lokal skole, hvor de oplevede pædagogik på afrikansk og hvor de fik et kighul ind til en anden kul-

tur, hvor det at gå i skole ikke er en selvfølge. De spillede fodbold med lokale børn og unge og de 

oplevede at blive kigget på, fordi de var fremmede og anderledes.  

De besøgte et historisk slaveudskibningssted – og pludselig blev historietimernes læsning om tre-

kantshandel og slaveskibe meget virkelige.  

De fik også dykket og snorklet og set løver og elefanter, da de var safaritur og de kom trætte og 

berigede og uskadte hjem igen. 

Det var en lang tur og de var langt hjemmefra – men Kittes og Malenes planlægning og tidligere 

erfaring med rejse i Afrika betød, at planerne holdt.  

Fantastisk at frivillige kræfter til festivalen, forskellige donationer  og 2 læreres ildhu gav de ældste 

elever mulighed for at tage på skoletur i 14 dage til Tanzania.  

 

VIKINGER OG VADEHAV 

De yngste elever var i begyndelsen af maj på tur til Ribe. Ikke alene er Ribe Nordens ældste by, men 

også kåret som Europas smukkeste mindre by, så det er klart at den er et must for alle skoleelever.  

Målet for lejrskolen var - udover at besøge selve middelalderbyen Ribe - at deltage i det årlige vikin-

gemarked på Ribe Vikingecenter og opleve Vadehavet , der nu i 2 år også har været National-

park.  

På Vadehavscenteret i Vester Vedsted syd for Ribe stod naturvejlederen klar med waders og net til 

elever og lærere. Derefter gik turen ud i selve Vadehavet for at fange sandorm og muslinger og få 

grundig biologiundervisning om Vadehavets egenart i et geografisk område, der strækker sig fra 

Blåvandshuk i nord til Holland i syd. Selve Vadehavscenteret måtte de gemme til en anden gang, 

da det er under kraftig ombygning og står klar i efteråret 2016. 

Tirsdagen blev brugt på Vikingemarkedet, hvor eleverne besøgte kopier af vikingehuse, sådan som 

man mener, at de har set ud. Falkoneren optrådte med sine fugle, der blev skudt med bue og pil 

og overalt var der levende vikinger voksne og børn, der kommer rejsende langvejsfra for at deltage 

i årets vikingemarked – helt som man gjorde det for 1300 år siden i Ribe og Hedeby – der nu ligger 

syd for den dansk-tyske grænse.  

Historielæreren kan nu sætte v-tegn ved Vikingetid, trekantshandel og Afrikas kolonier og er gået i 

tænkeboks for at finde nye emner til fremtidige studieture og lejrskoler.  
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RUSSERNE KOM TIL ANHOLT 

Anholterne rejser ud i verden og verden kommer til Anholt.  

I april fik vi besøg af et russisk folkemusikensemble fra en 

mindre by lidt uden for Skt. Petersborg. Onsdag aften gav 

de koncert i en proppet gymnastiksal og torsdag holdt de 

workshop for børnehavebørnene og skoleleverne. Der 

blev sunget og danset russiske danse og på et tidspunkt 

bad de russiske gæster børnene om at lære dem en 

dansk folkedans, og så kom Bro Bro Brille på programmet.  

Et vellykket besøg med veloplagte russiske gæster, der afsluttede workshoppen med at lære børne-

ne at lave tekstildukker.  

 

DAGLIGDAGEN 

Men der er jo flest hverdage. Helt almindelige skoledage, der alligevel aldrig er helt almindelige, for 

vi kan lave undervisning på andre måder end på de store skoler. Eleverne lærer den lille og store 

tabel, de lærer at stave og sætte kommaer – de taler engelsk og ser tyske film om ” da muren 

faldt” og eksperimenterer med magnetisme, kemiske stoffer og fremstiller sæbe i fysiklokalet og de 

diskuterer samfundsproblemer og sveder og skriftlige opgaver.  

Vi kan sjældent lade eleverne lave gruppearbejde, fordi de íkke er nok til det, så det er vigtigt ind-

imellem at bryde skemaet op og arrangere emneuger for alle børnene i både børnehave og skole. 

Og børnene på Anholt er eminente til at være sammen på tværs af alder. Vi siger stort set også al-

tid ja til at modtage gæsteelever. Vi nyder at have besøg af elever, der tager andre måder at gå i 

skole med sig hjemmefra – og børnene er enormt gode til at inkludere gæsterne i deres hverdag og 

vore gæster falder altid hurtigt til i en noget anderledes måde at gå i skole på.  

I skrivende stund er der få dage til afgangseleverne skal op til de mundtlige prøver og resten af sko-

lens elever har havsvømmeundervisning iklædt våddragter hver torsdag og 2 gange om ugen læ-

rer eleverne at sejle i optimistjoller i det indre havnebassin. Og lige om lidt er der sommerferie – og 

så er et skoleåret omme og vi kan gøre klar til et nyt skoleår.  
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"Tæppefald med applaus og taktfaste klapsalver"  

Anholt skole siger farvel til elever og medarbejdere 

 

Lige om lidt er skoleåret forbi. Vi skal holde afslutningsfest med overrækkelse 

af afgangsprøvebeviser, vi skal synge sange og holde taler i skæret af ilden fra 

det bål, der sikkert bliver tændt i dagens anledning og til duften af maden fra 

grillen, som bestyrelsen har tændt og fyret op under til vores medbragte mad.  

 

Vi sender i år 4 helt særlige unge mennesker ud i verden; Julie, Marcus, Anna og 

Robert. I første omgang skal de gå på hver deres efterskole rundt i det jyske – 

et år der garanteret vil modne dem til næste skridt ud i voksenlivet, og hvilke 

ungdomsuddannelser de sikkert vælger derefter må tiden vise.   

 

Der bliver frygteligt tomt uden dem - både på skolen og på øen generelt. Ganske 

vist glæder jeg mig over, at de skal ud og opleve livet på egen hånd, men samti-

digt ærgrer det mig, at det allerede er nu, at de skal afsted.  

4 fine unge mennesker, hver med deres unikke personlighed, der hver dag gør 

en positiv forskel på Anholt. Vi ønsker jer alt mulig held og lykke med jeres 

liv.  

 

Vi skal i det hele taget sige farvel i år. 3 meget forskellige lærere takker af 

- og alle tre har sat unikke aftryk på Anholt skole.  

Tanja Bryder siger farvel til Anholt skole efter at have været ansat i 15 år. 

Det er mange år og jeg ved, at det ikke har været enkelt for Tanja at træffe be-

slutningen. Tanja har undervist i den humanistiske fagrække og hendes elever har 

nydt godt af hendes grundighed, hendes vid og hendes meget kompetente undervis-

ning.  

 

Tanja er en af kulturbærere på Anholt skole og vi vil gan-

ske givet blive ved med at trække på hendes skolehukommel-

se omkring traditioner og begivenheder i skolens historie. 

Vi kommer til at savne Tanjas vid og betragtninger om det-

te og hint - og ikke mindst hendes fagligt kompetente un-

dervisning. Anholt skole er ikke den samme uden Tanjas vid 

og vi håber på og regner med, at Tanja fortsat vil komme 

og berige os med gode fortællinger om alt fra tilværelsens 

ulidelige lethed til dengang på Casablanca. Hun er ikke 

kedelig hende Tanja og jeg er rigtigt glad for, at Tanja 

har lovet at træde til som vikar, hvis altså ikke hun er i 

New York, Paris eller hygger med børnebørnene.  
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Kitte ved noget om samfundet - alle samfund nærmest - og man bliver dagligt be-

riget af hendes tørre fortællinger fra de lande hun har gebærdet sig i. Kitte 

forlanger meget af sig selv og hun forlanger meget af sine elever. Og de lærer 

noget - og hun bliver ved, til de er med. Det betyder noget for Kitte, at ele-

verne virkelig har stoffet på rygraden og hun har energi for langt flere end det 

ene menneske, hun er.  

Det er ikke småting, Kitte har fået sat i gang i løbet af sin tid på Anholt sko-

le - fx er det hendes fortjeneste, at der denne vinter blev strikket så mange 

karklude rundt omkring i de små vintermørke hjem på Anholt. Og ligesom Tanja og-

så fortsat er på øen, så kan vi glæde os over, at Kitte er lige rundt om hjørnet 

- og forhåbentlig kommer forbi til en kop kaffe og en snak og et godt grin, hvad 

hun er storleverandør af. Held og lykke med dine projekter ! 

 

 

Og der bliver så stille på Anholt skole, for Torben 

har også valgt at sige farve. Efter 3 år med ”til 

salg skilte” på familiens landejendom på Djursland, 

har Torben og Joyann valgt at trække stikket og rejse 

hjem igen.  

Det bliver ikke det samme uden Torben. Torben synger. 

Torben synger smukt og gerne og næsten hele tiden. 

Når ikke han spiller på saxofon, eller guitar eller 

ukulele eller på to blokfløjter på een gang. Torben 

er med andre ord gennemmusikalsk og samtidig et meget 

følsomt og spirituelt menneske. De yngste elever har 

haft let gang på jorden, når de skulle få Torben med  

For 2 år siden holdt Kitte sit indtog på Anholt 

skole. Hvad der bare var tænkt som en lille paren-

tes i Kittes undervisningshistorie er nu blevet til 

2 meget omfangsrige år. Og hvilke år! Når Kitte er 

i huset, er Kitte i HELE huset. Kitte ikke bare un-

derviser i naturvidenskabelige fag, hun ER naturvi-

denskab i egen fysiske fremtoning. Kitte brænder 

for forskning, geigertællere, bunsenbrændere og 

sten i alle afskygninger. Man kan altid se, hvor 

Kitte har været, for der ligger altid reagensglas, 

lærebøger, artikler, krukker med magnetisk sand og 

træer, der skal plantes ud - i hendes kølvand. Men 

Kitte brænder også for de svage i samfundet og for 

de svage i verden og ikke mindst Afrika.  
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på et eller andet, for Torben bryder sig slet ikke om at sige nej til de små væ-

sener - hvilket de har udnyttet temmelig kynisk. Og samtidigt har de været fuld-

stændigt trygge i hans selskab, for de har altid kunnet regne med hans opmærk-

somhed. Torben har en sjælden evne til at gå ind i de yngstes tankegang og kan 

næsten altid se en humoristisk vinkel på alt, hvad der sker omkring ham.  

Og Torben er handymand. Han samler stumper og dimser, og kan reparere næsten 

alt. Det er faktisk meget sjældent, man går forgæves til ham med en opgave, for 

enten har han en dims eller også har en idé til en løsning , der ofte inkluderer 

hans egen arbejdskraft. 

Jeg vil savne at se ham sidde i sofaen i Yngstes klasse med 0. og 1. Klasse om-

kring sig dybt optaget af et mærkeligt eventyr, mens de er fordybet i et nyt 

bogstav. Eller når man med undren lytter til en mærkelig sang inde fra klassen, 

der så i virkeligheden handler om, at de er ved at lære et regnestykke. Det er 

sjældent man møder så venlig og imødekommende en person som Torben - og han vil 

blive savnet på alle sine arbejdspladser på øen.  

 

Nogen siger, at man vil blive savnet lige så neget, som det hul man efterlader 

sig i et glas vand, når man trækker fingeren op af vandet. Det gælder ikke for 

de 4 unge og for de 3 lærere. I efterlader virkelig et tomrum.  

 

Men heldigvis er det ikke jammer og hændervridende elendighed det hele.  

Vi har været så heldige, at nogle meget kompetente og sympatiske mennesker i 

skrivende stund er i gang med at planlægge flytning til Anholt. Vi har ansat 

Kristine og Jakob som henholdsvis lærer i de humanistisk/ musiske fag og pædagog 

med musik og bevægelse i rygsækken og så har vi ansat Bo som lærer i de naturvi-

denskabelige fag. Det er trist at sige farvel, men det er unægteligt lidt nemme-

re, når man ved, at der er værdige arvtagere på vej.  

Velkommen til Anholt; Kristine, Jakob, Hannah, Naja og Bo - og Gitte, der på 

grund af arbejde og videreuddannelse må vente lidt med at flytte med herover.  

 

Gyrite, skoleleder Anholt skole  
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Ny lærer 

Bo Led Andersen, 53 år, gift med Gitte.  

Er glad for dyr. Er interesseret i madlavning, bagning, fotografering,  

videoredigering, musik og IT. Kan sejle en sejlbåd. Har arbejdet i 16 år 

som efterskolelærer. Skal undervise i naturfagene og matematik. Har taget 

linjefag i fysik og kemi, erfaring med digitale hjælpemidler til læse-

skrivesvage, elektriker, erhvervsvejleder.  

Og så glæder jeg mig til de udfordringer, der venter. 

Nyt lærer/pædagogpar på Anholt! 

Vi er nogle af de kommende nye ansigter på Anholt Skole og Børnehave. Derudover er vi kærester og med-

bringer vores to dejlige katte, nåh ja og vores endnu dejligere døtre, Hannah på 11 og Naja på 5. Vi er blevet 

bedt om at skrive at par linjer om os selv til Anholt Posten, men vil i stedet skrive et par linjer om hinanden: 
 

Jakob er snart 38, pædagog, fritidsmusiker, gavmild og meget rar. Selvom der falder en del farfar-jokes, sætter 

jeg pris på hans humoristiske sans og gode humør. Da jeg mødte ham for snart 14 år siden, læste han til Kaos-

pilot, men har arbejdet som pædagogmedhjælper – senere som pædagog – siden 2004. I øvrigt er han glad for 

at spille fodbold og hygge sig – og så er han en fantastisk danser!   
 

Selvom Kristine ikke er helt så sjov som mig, er hun fantastisk godt selskab! Alle mine venner synes i virke-

ligheden bedre om Kristine, og jeg forstår dem. Udover at være en engageret og dygtig underviser, må man 

sige at Kristine er sanger – hun er fantastisk musikalsk, og hun har det faktisk allerbedst når hun synger – det 

samme gælder os der lytter til hende. Kristine er loyal, god mod børn og dyr og vil hellere dele sin sidste 

mønt, end at købe noget til sig selv. Hun bliver god for Anholt og vice versa. 

Kristine Frejmann og Jakob Grell 
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HELLEFISKEN 
 FISKEBUTIKKEN PÅ ANHOLT HAVN  

FRISKE FISK OG JOMFRUHUMMERE   

LANDET PÅ KAJEN 
 

Mulighed for daglig landing af:   

pighvar, rødspætte, slethvar, rødtunge, skærising, 

søtunge, torsk, rød knurhane, rokkevinger, kuller, 

kulmule, havkat, fjæsing, helleflynder, krabbekløer,  

kammuslinger, jomfruhummere i to størrelser 

Alle fisk og skaldyr forarbejdes efter ønske 

Bestil hvis du vil være sikker! 
 

Uge 27 - 31 

Krabbesalat (den velkendte), aioli, mayonnaise 

Hellefiskens egen rejesalat, remoulade og tartar sauce 

Fantastisk sennep til fisk fra Nexø, 

røgsalt og kryddersalt fra Årsdale Røgeri   
 

Kold- og varmrøget krogfanget Bornholmsk vildlaks 

(så længe lager haves) 

Røgvarer fra Anholt Røgeri og Franks Fiskedeller 
 

Levende blåhummere på bestilling 
 

ÅBNINGSTIDER:  Se dør, opslag på plankeværkerne 

og Hellefisken på Facebook 
 

  

Besked på tlf. 86319006 aflyttes udenfor åbningstid 
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KIRKESIDER 
 

 
 

GUDSTJENESTER 

 

 
NB! Der tages forbehold for ændringer.  
 
KIRKEBIL 
Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer 
bestille gratis kirkebil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82, senest dagen forinden. 

 Dato Tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

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

Søndag d. 3. juli Kl. 10 6. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 10. juli Kl. 10 7. søn. e. Trinitatis v. Egon Kristiansen 

Søndag d. 17. juli Kl. 10 8. søn. e. Trinitatis v. Kim Arne Pedersen 

Søndag d. 24. juli Kl. 10 9. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 31. juli Kl. 10 10. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 7. august Kl. 10 11. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 14. august Kl. 14.00 12. søn. e. Trinitatis Udendørs gudstjeneste 

Søndag d. 21. august   13. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 28. august Kl. 10 14. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 4. september Kl. 10 15. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 11. september   16. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 18. september   17. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 25. september Kl. 10 18. søn. e. Trinitatis Høstgudstjeneste 

Søndag d. 2. oktober Kl. 10 19. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 9. oktober Kl. 10 20. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 16. oktober Kl. 10 21. søn. e. Trinitatis   

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 

Indsamling i kirken:  

 
I øjeblikket går de bidrag, 
der lægges i kirkebøssen i 
våbenhuset til flygtninge-
familier. 

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, der måtte ligge 
på bænken i våbenhuset, er gratis. 

mailto:lautrup73@gmail.com
http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=1154396622
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AKTIVITETER  
 

KOM OG SYNG MED – i Anholt Kirke  
Tirsdage kl. 20.00 i ugerne: 26 + 27 // + 29 + 30 
Har du lyst til at synge sammen med andre, er chancen her. 
Vi øver kendte sange på dansk og engelsk, og du er velkommen med de forudsætninger du har (intet krav om 
nodekendskab) 
Hvis du er bare lidt nysgerrig, så kig ind.  - Fri adgang 
 
Orgelfestival i Anholt Kirke: Onsdag d. 13. juli kl. 12-21 
 
Foredrag v. Malene Schwartz  (Maude fra Matador  )  i Forsamlingshuset søndag d. 31. juli    
 
Udendørs gudstjeneste v. børnehavens skurvogn: Søndag d. 14. august kl. 14.00 
(NB: ændret tidspunkt i forhold til tidligere annonceret!) 
… Efter gudstjenesten drikker vi vores medbragte kaffe sammen.  
Kirkebil kan bestilles. Se ved gudstjenestelisten. 
I tilfælde af regnvejr, rykkes gudstjenesten til kirken / kaffen til Den gamle skole. Opslag herom på kirkedøren 
et par timer forinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - -    - - -    - - -    - - -    - - -  
 

FRA KIRKEBOGEN: 
 

Dødsfald:  
Helge Michaels Hansen, død d. 4. marts, bisat fra Anholt Kirke d. 16. marts 2016.   
Ære være Helges minde! 

INFORMATION: 
 

”Det gamle redningshus” udlejes:  

 

Dragefestival: søndag d. 25. september: 
Dem, der har lyst, mødes på Jordemoderpladsen kl. 13.00 og følges 
ud til Dragebakken. 
 … Medbring evt. kaffekurv + selvfølgelig drager! 
Menighedsrådet giver drikkevarer, småkager og badges, som vi kan 
hjælpe hinanden med at slæbe op på bakken. 
Mere herom på opslag, når tiden sig nærmer!  (hvis ikke der skulle væ-
re ”dragevejr” udskydes dragefestivalen) 

TIL EFTERTANKE 
 
Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode  
(Romerbrevet 12,21) 

Redningshuset består af ét stort lyst lokale  
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter) 
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller foredrag. 
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 
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Velkommen til orgelfestival 
på Anholt 

 

  

 
 

Stor musikalsk ”happening” i Anholt Kirke  
onsdag d. 13. juli kl. 12-21 

 
Traditionen tro holder vi orgelfestival i Anholt Kirke 

Ved orgelfestivalen spiller en række dygtige organister fra hele landet gennem-
gående fra kl. 12 til kl. 21.  

Værker lige fra Bach, Buxtehude, til de danske komponister, m.fl. 
Om eftermiddagen vil der også være perioder med fællessang. 

Program udleveres på dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan komme og gå, som man har lyst til.  
Orgelfestivalen er gratis og alle er velkomne! 
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Henrik Knuth-Winterfeldt døde d. 13. april. Den dag, hvor foråret viste sig ved at brede et spædt tæppe af anemoner ud i 

skovens bund. Henrik var et stærkt og fint menneske. Realistisk og hjertevarm.  Saglig og entusiastisk. Både i arbejdet 

og i fritiden var Henrik orienteret mod naturen. Han beundrede og respekterede konsekvent livet og naturens rytme og 

arbejdede på at sikre kommende generationers muligheder for at opleve en uspoleret natur i Danmark. Jeg har mødt 

Henrik i bestyrelsesarbejdet i Anholt Grundejerforening. Utallige er de sager – små som store – foreningen har bidraget 

til for at bevare denne lille ø’s særegne natur på en måde, så det også altid har tilgodeset fastboendes interesser. At det 

har været med heldige resultater skyldes i al væsentlighed Henriks viden, evne til at tilgodese mange interesser og hans 

altid saglige og diplomatiske angrebsvinkel. Henrik havde det lange perspektiv og på den sidste generalforsamling udtal-

te han om en kommende fredning på øen: ”Fredningssager har altid modstandere, mens de er under behandling – men 

bagefter viser det sig at stort set alle er glade for dem”.  Vi ikke bare tror ham – men ved han har ret. Man får ikke kun 

venner ved at arbejde for naturen. Men Henrik kunne holde fast og holde ud. Henrik var med i 1969 ved stiftelsen af 

Anholt grundejerforening og arbejdede trofast gennem alle årene indtil han fratrådte sommeren 2015 for at give plads til 

nye generationer. At være formand i en bestyrelse med Henrik som medlem har været den bedste mesterlære, man kan 

forestille sig. Det er svært at vi ikke skal mødes mere, ikke mere se Henrik komme på sin cykel (udtalt med i) med hun-

den Ronja løbende bagefter. Men hvor er det dejligt at det var der – at det fandtes – at vi var der sammen – de dage med 

klingrende høj blå, blå himmel over Anholt – det Anholt, som Henrik har passet så uendelig godt på.  Men vi vil mødes 

igen ad snirklede veje i sindets rum. Vi vil tale lidt sammen og jeg vil bede om et godt råd. Og få det.  

Vi vil gøre hvad vi kan for at løfte opgaven i Henriks ånd. 

På vegne af Anholt Grundejerforenings Bestyrelse: 

Ulla Charlotte Beck 

Mindeord 
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Anholt Murer & Terrazzo 
Tlf. 40979684 eller 40419212 
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Der var dejligt mange, der deltog i borgerforeningens 

REN DAG-arrangement. 

Ca. 30 fastboende og gæster på øen var mødt frem  

fredag den 6. maj 2016 (i Kristi himmelfartsferien) ved 

forsamlingshuset.                                

 

 

 

 

 

 

 

Vejret var dejligt, så alle gik til opgaven med godt humør.  

 

Forhåbentlig er der tale om, at skibe og folk på stranden er blevet bedre til ikke bare at smide 

affald! 

 

Efter knap tre timers indsamling blev der serveret 

pølser og drikkevarer i skolegården. 

Da der var stor opbakning til arrangementet, vil 

borgerforeningen arrangere REN DAG igen til  

næste år.   

REN DAG  

Poul  Jessen-Klixbüll 

To traktorer kørte folk ud 

til henholdsvis Nordstranden og Sønderstranden, 

mens andre samlede affald i byen og på Vester-

strand. 

Det var positivt at se, at 

der i modsætning til tid-

ligere år, var væsentlig 

mindre affald i form af 

glasskår, flasker, plastik, 

tovværk og flamingo.  

Fotos: Gyrite og Liselotte 
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Fodbold med børn i Tanzania 

 

For mig er en fodbold en kugleformet bold lavet 

af enten læder eller et syntetisk materiale med 

en oppustelig gummiblære indeni. Men så fandt 

jeg ud af, at der er mange måder en fodbold kan 

blive lavet på.  

For da vi var på skoletur i Tanzania i Afrika, gik 

vi forbi vores naboer, da vi skulle ud for at spise. 

Det var nogle fattige mennesker der boede der, 

men de var glade for deres liv og de ting de hav-

de. For børnene løb rundt med en fodbold de 

selv havde lavet af plastik, eller en “normal” fod-

bold der næsten var helt flad. Det var både dren-

ge og piger der var med til at spille, og de var ca. 

fra 5-17 år. Men noget af det vildeste var deres 

fodboldbane, for den var lavet af noget lignende 

grus blandet med sten, og så var banen også 

meget ujævn. Alligevel løb de rundt i bare tæer 

og almindeligt tøj. 

Da vi kom hjem fra frokost, gik vi ned til dem 

sammen med vores lærer, fordi vi ikke kunne ta-

le kiswahili og fordi de ikke kunne tale engelsk, 

for at spørge om vi måtte være med til at spille. 

De sagde ja, men de grinede også meget, fordi 

vi var så anderledes, med vores lyse hår og vo-

res hvide hudfarve. Så da vi havde spillet lidt 

smuttede vi hjem, og de syntes vi var meget 

spændende. Der ude på landet, hvor de boede, 

kom der ikke så mange hvide mennesker og 

børn, det var mest inde på luksushoteller inde i 

storbyen, hvor de hvide befandt sig.  

Næste dag gik vi derned igen, men i mellemtiden 

havde vi fået købt en ny fodbold, som vi tog med 

hen til dem. De blev simpelthen så glade, og råb-

te noget lignende “ulululu”. Så begyndte vi at 

spille igen med den nye fodbold, og jeg kunne 

bare se de var helt vilde med den nye bold, så 

da vi smuttede hjem, gav vi dem den helt nye 

fodbold.  

Sophus Nordby Rasmussen, 8 klasse 

“De mest taknemlige børn jeg har mødt” 
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Anholterne. Som faste Gæster  ved Grenaa sommermarked mødte også Anholterne.  Det var  den ene-

ste Gang om Aaret, at de fra deres fjerne, lille Ø kom hertil, naar lige undtages, at de unge værnepligtige 

kom hertil paa Sessionsdagen sammen med Øens Sognefoged. Anholterne kom sejlende herover i deres 

baade. Det var en noget besværlig Markedsrejse, men de var jo vant til Søen. Anholterne boede næsten altid 

hos Madam Fladberg paa Torvet. Hendes Mand havde 

været ansat ved Anholt Fyr før han blev Skipper, og hun 

der nu var Enke, idet Manden var druknet paa en Sørejse, 

kendte Anholterne fra sine unge Dage ovre paa Øen. 

De bragte alt muligt Strandingsgods med, som de saa 

solgte ved Sommermarkedet: Tov, Liner, Blokke, Sejl, 

gammelt Jern, men også til Tider værdifulde Ting af Mes-

sing eller Kobber, som var købt ved Strandingsauktioner-

ne derovre. Ligeledes medbragte de Skalotløg, som vok-

sede godt i Anholts Sand. Alle disse Varer spredtes ud 

over Fortovet langs Madam Fladbergs Hjørne. Om Natten 

mellem Markedsdagene flyttedes Sagerne ind i Porten, og 

den følgende Dag bredtes Resten af de ikke solgte Varer 

ud igen. 

Skibssejlene fra de strandede Skibe købtes af Bønderne, 

som anvendte dem som Underlag naar de tærskede Raps. 

Der avledes den Gang ikke saa lidt Raps her i Omegnen. 

Piger og Karle paa Landet brugte Sejlene til Forklæder til 

grovere Brug, og Anholterne selv brugte dem i Vesteryg-

ge i deres daglige Tøj.  

Adskillige Steder i Byen havde Anholterne Ærinde i de  

Dage deres Sommerophold i Grenaa varede. De skulde jo i nogen Maade forsyne sig for et helt Aar med de 

Ting, som de ikke selv fremstillede. Bl.a. skulde de ned til Glarmester Zebitz, hvor de købte Kit og 

”Ryder” (d.v.s. Ruder). De mødte med en Pind med Hak i. Saa stor skulde Ruden være, og saa skulde den 

passe, naar de kom hjem. 

 

(Det var slet ikke så nemt, for vinduerne i de gamle anholterhuse var mest fra strandede skibe og købt på 

strandingsauktionerne. Et sted har jeg læst om et hus hvor ikke to vinduer var ens). 

 

Fra Grenaa Aarbog og etly 

Sommermarked i Grenaa i 1850’erne 

Fra det gamle arkiv 
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Nyt fra Anholt Forsamlingshus 

Så er arbejdsweekenden fuld-
ført. Der blev virkelig gået til 
den. Troltex-plader er nu også 
opsat i lille sal. Køkkentrappen 
er muret fint op. Der er luget 
og fejet. Vindues- og dørkar-
me er slebet og malet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinduerne er blevet pudset og 
der er gjort hovedrengøring i 
køkkenet og på 1. salen. De 5 – 
armede lysestager er rengjor-
te og pudset. Skunkrummet er 
delvist ryddet og overskueligt 
anbragt i vores nye skabe. Jo 
der er blevet fint, indbydende 
og lækkert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under den dejlige frokost 
fremkom mange gode ideer  
til kommende arbejdsdage.      
Vil du give en hånd med, så 
kontakt os endelig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOF har, med meget stor til-
fredshed, netop afholdt kur-
sus i Forsamlingshuset. Så 
husk, at dette jo også er en 
mulighed. Ligesom lejrskoler, 
familie- og vennetræf. Over-
natningsmulighederne er gode 
bl. a. med de nye madrasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har også fremsendt ansøg-
ning til Norddjurs’s pulje til 
Forsamlingshuset om tilskud 
til stålbordplade i køkkenet. 
De har bevilget 9.000 kr. og 
det er vi meget glade for, idet 
den gamle er meget slidt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vores udlejning er gået frem 
og vi har flere gange måttet 
melde optaget. Så hvis du vil 
være sikker på at komme til, 
så lad os få din bestilling sna-
rest. Vi har allerede bestillin-
ger på uger i 2017, så tøv ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestilling hos Jette, 
30299312, 86319312 eller 
jette.hansen12@skolekom.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange hilsner 
Forsamlingshusets bestyrelse 

mailto:jette.hansen12@skolekom.dk
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Sommeren er over os og buske og træer står i fuldt flor, og dette også udover øens veje. 

 

Mange steder er vejene så svære at køre på for de køretøjer som SKAL frem, at det både er trafikfar-

ligt, samt ødelæggende for de specialkøretøjer som øen er så heldige at være i besiddelse af. 

År efter år har forskellige instanser måtte bruge megen tid og dermed penge på at registrere og hen-

stille til øens grundejere, at overholde deres pligt til at beskære udhængende træer og buske så be-

voksningen holdes inden for skel. Tid og kræfter som kunne finde bedre anvendelse. 

Min opfordring er derfor, at alle bør stille sig ud i kanten af skel mod vej og se hvilke vækster der nu 

har strækket sig så langt efter lys, at de er groet uden for egen matrikel (se på tegningen, hvis man 

er i tvivl om hvor højt der skal skæres/klippes). 

Og så naturligvis efterfølgende beskære så vejen atter bliver farbar. 

 

Det vil være så enkelt på denne måde, så kan vi ikke bare finde ud af det ? 

 

 

Med tak til de der allerede gør en indsats.  

Liselotte Arentz Sørensen 

Nu er den gal igen, og alle bedes hjælpe til 

Anholt Turistkontor byder velkommen  

Anholt Turistkontor er noget af det første man møder ved ankomsten til Anholt. 

Anja og Anna på turist-/færgekontoret er klar til at hjælpe jer og har  

følgende åbningstider i sommerferien: 

25. juni til 6. august 

Mandag til lørdag kl. 07.00 – 17.00 

Søndag kl. 11.00 til 13.00 

Vi ønsker alle en god sommer på Anholt.  

 

Flemming Rasmussen, turismedirektør 

Destination Djursland 
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Hummerdage på  

Anholt  

Tirsdag, Onsdag og Torsdag uge 27 

  

Igen i år afholdes der  

hummerdage på Anholt 

En tradition der er skabt for at slå sæsonen godt i gang. Program i forhold til tidspunkter  

følger på plankeværkerne og på FB når vi nærmer os  

Af initiativer kan nævnes: 

 
» Hummerretter i flere varianter hos havnens restauranter 
 

» Livemusik på havnen 
 

» Hønseskidning v/Foreningen Anholts Børn 
 

» Ølsmagning hos Al'got 
 

» Legokonkurrence hos Molevitten 
 

» Petanqueundervisning og turnering på Al'got 
 

» Krabbe konkurrence hos Molevitten 
 

» Diverse salgsboder på havnen 
 

» Lær at filetere en fisk hos Hellefisken 
 

» Åbent hus hos Anholt Redningsstation 
 

» Mal et møbel hos Orakel Bar 
 

» Anholt mesterskaberne i sandkastning hos Anholt                                                                  

Campingplads 
 

» Lær at surfe på havnestranden 
 

» Historiefortællinger for børn og voksne om sørøverkrige,                                                           

spøgelser og de mystiske sagn på Anholt,                                                                                             

ved Casper Clemmensen på Al´got 
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Anholt og rejsen videre  

En tryg barndom, - det må man sige at jeg har haft på Anholt! Og 

lidt af et chok var det nok for en ung og genert pige at tage på efter-

skole efter 16 år i trygge og velkendte omgivelser. Ikke desto mindre 

fik jeg samlet mod til, året efter, at pakke tasken og begive mig ud 

på mit første store eventyr da jeg tog et år til Syd Afrika som ud-

vekslingsstudent. Idéen om udveksling havde Tanja plantet i mig i 

en tysk-time på Anholt Skole, og af en eller anden grund blev den 

hængende og viste sig at blive en helt fantastisk og uforglemmelig oplevelse, som i den grad har formet den retning 

mit liv har taget siden da. Et år i udlandet inspirerede mig til at starte på Nyborg Gymnasiums internationale linje, 

International Baccalaureate, som jeg færdiggjorde i 2009. At det lige blev Fyn jeg tog til, var vist lidt af et tilfælde, 

men jeg havde en dejlig gymnasietid der og kom ud med gode resultater! Efterfølgende stod den på København, 

sabbatår, fuldtid i en vuggestue, et kortere ophold i Madrid, fest og farver og en masse grublen over hvad jeg skulle 

finde på med min fremtid! Det viste sig, at det faktisk gav sig selv…    

 

Som barn på Anholt vokser man op velvidende hvor afhængige vi mennesker er af naturen og hvor vigtigt det er at 

værne om og beskytte den, og i Syd Afrika og gennem gymnasiet blev min interesse for klimaet og Jordens natur-

ressourcer yderligere skærpet. I 2011 startede jeg derfor på Københavns Universitet på uddannelsen Geografi og 

geoinformatik, og her er jeg endnu på 5. år, hvor jeg er godt i gang med at skrive speciale. Mit speciale handler om 

Danmarks omstilling til bæredygtig og grøn energi gennem omlægning til biogasproduktion fra halm og jeg skriver i 

samarbejde med Institut for Miljøvidenskab, hvor jeg har været så heldig at arbejde som studiemedhjælper det sidste 

år. Det er super spændende, og i mellemtiden har jeg elsket at bo i København og har mødt så utrolig mange søde 

mennesker her. Et hektisk studieliv har dog ikke sat en stopper for rejselysten, og jeg tog derfor muligheden for at tage 

et semester på udveksling i Californien som en del af min bachelor i 2014 og sidste år var jeg på en utrolig spændende 

felttur i Kenya. Her i maj var jeg tilbage i Syd Afrika for første gang i næsten 10 år, hvilket var helt fantastisk og skønt 

at gense alle dem jeg har holdt kontakten med.   

 

Lige meget hvor utroligt spændende det er at tage ud at opleve, er 

det nu også skønt at vende tilbage til Anholt gang på gang. På 

trods af de mange store oplevelser jeg har haft siden Anholt og 

alle de nye venner jeg har fået, er nogle af mine bedste minder og 

venskaber, i dag, stadig dem jeg har fra Anholt, og de er pakket 

godt med i bagagen. Til januar er jeg færdig med specialet og skal 

påbegynde et nyt kapitel med et rigtigt 

“voksenjob” (forhåbentlig!) og masser af nye spændende 

udfordringer og oplevelser! Jeg glæder mig til at se hvad det bringer, - og mon ikke det bliver noget godt!  

Hvor end turen går hen denne gang, er bagagen i hvert fald fyldt med alt det bedste.   

 

 

Trine Østergaard Rasmussen 
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Anholt Taxi  
tlf. 20 22 90 06  

Åben kl. 06.00 – 02.00  

(open 06.00 am – 02.00 am)  

Taxi kørsel og Sightseeing tours  

 

Anholt  

Skrædderi &  

Galleri 

Åben dagligt i  

sommerferien 12-17 

Mvh Birthe 21259081 
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Mellemklassen på Gammel Estrup 

Onsdag d. 2. juni deltog eleverne fra mellemklassen 

i et kæmpestort totalteater / bibelløb på Gl. Estrup 

sammen med mere end 400 andre elever fra hele 

Norddjurs. En skøn dag med sol og god stemning - 

hvor børnene ved ankomst blev tryllet 2000 år tilba-

ge i tiden, hvor de mødte en række personer fra  

Bibelen. Arrangeret af Skole-Kirke Norddjurs. 

Anne Damkjer Lautrup 

Anne som Jesus 
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NY BAR PÅ ANHOLT HAVN! 
 

Kære Allesammen 

Sankt Hans Aften åbner en ny bar på havnen. 

Vi glæder os til at vise jer vores nye sted, og byder på øl  

eller vin mellem kl. 20 og midnat. 

Kærlig hilsen 

Louise og Jacob 

 

 

Gennem Landet 98 (ved vindmøllen), 8592 Anholt 
 

Åbningstider: kl. 14-24 (i uge 28-29-30: kl. 14-02) 

 

Anholt Vognmandsforretning 

Anholt Vognmandsforretning ønsker alle god sommer.  
Vi har grej til det meste, samt venlige medarbejdere der både klarer at køre din bagage, klippe 

din hæk, flis hugge din kvasbunke eller mange andre ting du kan have brug for.  
Kontakt os på tlf. 20 20 90 05 eller mail anholt.vognmand@mail.dk 

 

mailto:anholt.vognmand@mail.dk
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H Ø J S K O L E D A G E   P Å   A N H O L T 
31. maj - 3. juni 2016 

arrangeret i samarbejde med 

 
30 deltagere fra nær og fjern ankom med Anholtfærgen  

og havde et par indholdsrige dage med foredrag og højskolesange i Anholt Forsamlingshus, vandretur til An-

holt Fyr eller Anholt Gartneri samt byvandring.  

Alle nød kroens gode mad og det  pragtfulde vejr.  

FOF’s slogan  

  
blev til fulde opfyldt. 

Helge Teglgaard  

Fotos: Bjarne Vestfalen og Anne-Marie Foged  Vibeke Jessen-Klixbüll 
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Borrelia—Skovflåtbid 

 
 
 

Foto: Statens Serum Institut 

Skovflåterne er vågnet op igen og er over os i hobetal (igen). Det er kun få af dem, 

der er inficerede med bakterien Borrelia. Husk at se kroppen efter hver dag og at 

pille flåterne af. Ofte kan man ikke få alle munddele med ud, og det gør heller ikke 

så meget. Ofte kommer der efter et bid en reaktion, og det er naturlig. Kun hvis rød-

men breder sig, er det tegn på infektion. Man kan afgøre dette ved at afmærke rød-

men med en kuglepen og så se om rødmen breder sig i de kommende dage. Borrelio-

se er ikke en akut sygdom. Evt. behandling kan altid vente til det bliver hverdag.  

 

Ø-lægen på Anholt 8631 9005 

Telefontid mandag - fredag  8.30 – 9.30 

Åben konsultation alle hverdage kl. 10.00 – 12.00  

Onsdag også kl. 16.00 – 17.00 

Ø-lægen står til rådighed ved AKUTTE tilfælde hele døgnet 

Husk sygesikringsbevis 

 

De nye grise er ankommet; 5 fine og meget glade  

økosvin som ser ud til at stortrives med ølivet. Vores 

grise er en blanding mellem Duroc (uldsvin), Gammel 

Dansk Landrace og Yorkshire. Blandingen giver gode 

robuste frilandsgrise med dejligt kød. Grisene bor på 

Karisholmsvej, og du er velkommen til at gå forbi og 

hilse på dem, men ikke fodre.  

 

Har du spørgsmål til griselauget er du velkommen til at 

sende en mail til vores formand Laurits på  

tomrerlaurits@gmail.com 

Nyt fra Griselauget 

Fotos: Malle og Signe 

Anders Fjendbo Jørgensen, Ø-læge 
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Kære Turister 

Skraldespandene ved Anholt skole og  

børnehave er ikke offentlige. 

Vi har kun 14. dags tømning. Når I smider 

jeres fiskeaffald i vores skraldespande, 

skal vi lugte til det meget længe. 

Fastboende graver deres fiskeaffald ned i 

et hjørne i haven eller smider det et afsides sted, hvor mågerne 

hurtigt får bugt med det. 

Så være søde ikke at bruge vores. Det er ulideligt for både børn og 

personale. 

Hilsen Anholt skole og børnehave 

 
TOUR de ANHOLT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 20. juli  
kl. 11.00 
Vel mødt 

 

Hold øje med opslag  
om sommerens fodboldkampe 

 
Hilsen Anholt United 

Butikken er åben hver dag 12 - 18. 

Rundvisning: 

Onsdag og lørdag kl. 10.00  

Haver, dyr, håndens arbejde og  

ø-virksomhed.  

Pris og tilmelding se 

på www.anholtgartneri.dk. 

ANHOLT GARTNERI 

http://www.anholtgartneri.dk
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ANHOLT FESTIVAL 2016 

Onsdag den 27. juli  

Kl. 14.00 - 24.00 

På plænen bagved skolen. 

Følg os og programmets udfordring på facebook 

Vi glæder os Hilsen bestyrelsen 

 

Entre: 125 kr. Husk kontanter. 

Børn under 15 år gratis, ifølge med en voksen 

støt anholts børn 
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Kunstfestivalen Langt Ude er klar med programmet  
 
I uge 31 og 32 prøver vi igen i år at lade kunst-kaosset blomstre i 12 dage på Langt Ude Festivalen, der arrangeres af kultur og 
aktivitetsudvalget under Anholt Forsamlingshus. 

Vi lægger op til unikke natur- og kunstoplevelser, når vi  

for anden gang inviterer dygtige kunstnere og spændende 

foredragsholdere til at krydre den lækre Anholtske sensom-

mer med en gedigen omgang kultur. Igen i år varer festiva-

len hele 12 dage. Der kommer til at være begivenheder 

hver dag, men der er altid tid til en tur på stranden eller i 

ørkenen imellem kunstnernes optrædener.   

 

Vi byder i år på lidt af hvert. Særligt med fokus på musi-

kalske indslag, men også spændende teaterforestillinger.  

Vi har forsøgt at rykke os videre fra sidste års program, 

men samtidig har vi et par gengangere, der ikke har været 

til at sige nej til. 

 

Det hele starter med en fest 

Før vi slipper kunstnerne fri med deres egne projekter,  

starter vi festivalen med en musikalsk fest i jazztonernes 

tegn mandag den 1. august  i haven ved det Blå Hus - 

Østervej 13. Derefter vil der i de følgende dage være cirka 

to begivenheder om dagen.  

 

Blandt de musikalske indslag kan det nævnes, at vi er lyk-

kedes med at få det poetiske kultband Skammens Vogn til 

at spille en koncert som duo. Igen i år kan du også opleve 

det monumentale jazzbombardement fra toppen af Nord-

bjerg, når Rasmus Stenholm finder det tunge skyts frem og 

hammondorglet med rytmisk opbakning fra Sigurd  

Djurhuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men teater er der også blevet plads til. Vi er stolte af at 

kunne præsentere Jacques Lauritsen i teaterfortolkningen af 

Albert Camus' roman Faldet. Samtidig følger Cecilia 

Zwick Nash op på sidste års optrædener med sin nye fore-

stilling, Den vilde Jorn og niecen. Det er en efterfølger til 

Havfruemorderens Datter, som hun optrådte med sidste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skammens Vogn  

Rasmus Stenholm  

Cecilia Zwick Nash  
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Bliv en del af festen 

Det vigtigste ved Langt Ude er oplevelserne. Vi vil så ger-

ne se dig til vores begivenheder, og vi håber, at  

programmet byder på noget, som falder i din smag. Det er 

igen i år muligt at købe et armbånd, der giver fri adgang til 

alle kunstneriske begivenheder i løbet af festivalen.  Samti-

dig er der altid mulighed for at betale for at deltage i et en-

kelt arrangement. Så bare mød op til det, du har lyst til.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billetter og armbånd kan købes til arrangementerne, på 

turistkontoret og via  

Billetto.dk  -   https://billetto.dk/da/langt-ude   

Skulle du have lyst til at hjælpe med til at stable festivalen 

på benene, så skal du heller ikke holde dig tilbage. Vi har 

altid brug for flere frivillige.  

Skriv en email til: anholt@langtude.com 

 

 

Stor opbakning fra lokale og fonde 

Vi er en lille festival, der vil rigtig meget. Det kan være 

svært, da vi er afhængige af frivillige kræfter og velvillige 

kunstnere. Men op til årets festival har vi oplevet en stor 

støtte fra frivillige, privatpersoner og fonde, der gør festi-

valen mulig. Norddjurs kommune og Forfattercentrum har 

støttet os økonomisk.  Anholtfærgen støtter os også igen i 

år med hjælp til de rejsende kunstnere. Samtidig har Tu-

borgfondet bevilget midler til et lydanlæg til festivalen. Det 

giver os nye muligheder både i år og fremadrettet. Og ikke 

blot for festivalen, men for alle kulturbegivenheder på  

Anholt. 

Nikolaj Zeuthen 
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Bamsekøer udlånt... En del af vores højlands kvæg er nu taget på sommerfe-

rie på Flakket, så hvis du hører noget pusle i sivene 

( inden for indhegningen), så er det sandsynligvis én af 

de pt. 8 køer og 2 kalve som er sat ud i området. 

Norddjurs Kommunes naturplejeprojekt går ud på, at 

køerne skal være med til at "lukke området op", så det 

bliver interessant for bla. forskellige fuglearter at besø-

ge. 

Skulle der opstå brud på hegnet, eller fritgående køer, er 

du velkommen til at kontakte os på tlf +45 20 20 90 05.  

 

Sommerhilsen og forhånds tak. 

Liselotte og Jan 
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Museet er klar til sæsonen, der er åbent til de sædvanlige tider, se opsatte plakater. 

I år er der lavet en ny udstilling "Anholts Posthistorie 1785 til 1912" lavet af  

Maria von der Maase Bendtsen og Mogens Ottesen. 

Loppemarkedet bliver 12 juli. 

Byvandringerne fortsætter, de ser ud til at være ret populære. 

Anholt Museum 
                        Ageren 3 

Håber vi ses. 
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Et opråb 
Vi er et par heldige igennem rigtig mange år sommerhus turister her på 
Anholt. 
 

Vi, Karen og Peter Brøste har derfor også oplevet 3 somre uden mulighed 
for at kunne købe dejlig frisk fisk fra "Fiskernes fælles udsalg" på havnen. 
 

Det kan vi nu igen. 
 

Helle-fisken alias Helle Rossen, har lagt en stor investering i butikken og 
åbner for sæsonen på andet år. 
 

Det er sådan på Anholt, at skal man tjene til livets ophold, må man indstil-
le sig på at have mange forskellige slags job af større eller mindre omfang, 
for at kunne opretholde livet, Helle Rossen er en af dem.  
 

Det er vigtig at vi turister støtter op om det liv og initiativer øen tilbyder os, for hvis ikke, ender det med at øen "uddør". 
 

Vi vil jo alle gerne have en dejlig sommer på øen med service og gode kulinariske oplevelser, og det vil øen rigtigt gerne 
tilbyde os, men det kræver altså, at vi ikke "springer over hvor gærdet er lavest" og gør brug af alle de skønne oplevelser 
og tilbud, der er til rådighed. 
 

Helle-Fisken modtager dejlige friskfangede fisk, jomfruhummere m.m fra de "lokale fiske kuttere". De sælges i hendes 
butik til mere end yderst favorable priser og det endda med moms. 
 

Spis fisk, "det er bår dejli" 
God Sommer 

Karen og Peter Brøste 
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Foreningen Anholts Børn 
Sommerens Loppemarked  
bliver den 22. juli kl. 12.00-14.00  

på Jordemoderpladsen.  
Ting og sager kan afleveres efter aftale med formand Signe Hylby   

tlf. 25560131 eller mail: hrsocialraadgiver@privat.dk 

 
Balletundervisning for børn 

 i uge 30 med  Gitte Lindstrøm  
Hold øje med opslag 
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Skolehaven 
Skolehaven er en lille have på museet, hvor mellemklassen og 

yngste har plantet nogle planter. Planterne vedligeholder de, 

ved at nogle gange i skoletiden går de hen med en lærer og 

fjerner ukrudt, og nogle gange får de også nye frø, som de 

planter. De går også nogle gange hen og plukker lidt, som de 

bruger i skolen. 

Sofus – gæsteelev 

 

 

Vi har samlet frø til skolehaven. Vi samlede frø ved Gammel 

Estrup. Nu har vi plantet dem i haven, så de kan blive store, 

og vi kan spise dem. 

Ludie – mellemklassen 

 

 

I skolehaven har vi mange planter og vi har ærter og gulerødder og hindbær og radiser og salat og man-

ge andre planter. Næsten hver onsdag tager vi ned til skolehaven, hvor vi luger og planter nye ting, for 

at vedligeholde den, og når den begynder at bære, kan man gå ned i fritiden og plukke nogen planter. 

Laura Emilie - mellemklassen 

 

 

Her i skolehaven har vi salat og gulerødder, persille og ærter. Det var lidt som vi har, men vi har også 

radiser og guldsalvie og blomster og morgenfruer. 

Karla – mellemklassen 

Skolebistadet 

På skolen har vi nu et skolebistade hvor børnene kan føl-

ge med i biernes liv og arbejde i løbet af året. Lige nu 

samler bierne nektar, som de bruger til at lave honning 

af, og de samler pollen som sætter sig fast på børsterne 

på deres bagben. Man kan se at nogle bier kommer hjem 

til stadet med ”pollenbukser” i smukke gule, orange, røde 

og blå farver.  På Anholt er vores bier fri for sygdommen 

Varroa som ellers plager bier og biavlere i resten af lan-

det. Derfor må der ikke indføres fremmede bier til An-

holt. Skolestadet hænger i fysiklokalet, og hvis du har 

lyst til at besøge det, kan du lægge vejen forbi skolen og 

se om nogle af børnene har tid til at vise det frem. 

Malle 
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Velkommen til  

friske danske gartneri-jordbær og  spektakulære åbningstider: 

Husk, vi hjælper gerne med 
at bestille varer hjem fra  

Nettorvet. Send os en  
e-mail,  og vi får varen hjem 

til Brugsen, hvor du kan 
hente den og få 5% rabat! 

                     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!!! 

´S 

Sommerens firtrinsraket 
 

Fra Lørdag d. 25. juni til Fredag d. 1. juli: Alle dage 0900  -  2000 
 

Fra Lørdag d. 2. juli til Fredag d. 5. august: Alle dage 0730  -  2100 
 

Fra Lørdag d. 6. august til Fredag d. 12. august: Alle dage 0900  - 2000 
 

Fra Lørdag d. 13. august  til Fredag d. 14. oktober 
Mandag til Torsdag  0900  - 1200 og 1400  - 1800 

Fredag  0900  - 1200 og 1400  -1900 
Lørdag 0900  - 1200 
Søndag 0800  - 1200 

 
OBS.OBS.OBS: Ændringer på Marathon-dagene 

Fredag d. 2. september 0900  -1200 og 1400  -2000 
Lørdag d. 3. september  0800 - 1500 

Så har vi postbutikken: Den følger normalt Brugsens åbningstid, men i perioden  
fra d. 2. juli til d. 5. august er åbningstiden: 0800  - 1200 alle dage undtagen søndag. 

Pakker kan stadig  afhentes i HELE Brugsens åbningstid. 

Varer udbringes ganske gratis ved køb for over 1500 kr. Ellers 60 kr pr. kørsel 
Fastboende pensionister også gratis 1 (een) gang pr.uge. 

Alle ønskes en dejlig sommer af hele  
Brugsens personale. 

Telf. 86 31 90 20 
E-mail: 02100@coop.dk, brug venligst den 

ved al varebestilling 
Følg os på Facebook: Lokalbrugsen Anholt 



 

… 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere, en fantastisk  

og lun sommer 

Forsidebillede…. 

Nu kan fiskerne roligt sejle ud.  
Lars har tømt Kattegat for tang. 

Göstas besked hos lægen: 
”Dit hjerte skal nok holde din levetid ud…” 

Susanne haler ind på Jespers  

ulykkesstatistik. 

Hønen der ville ind til de andre høns 

Brugsens Aprilsnar: 
20% på alle varer. 
Der var dog ingen varer. 

Man bliver aldrig for gammel til kærligheden. 
Så Bodil har meldt sig ind i en datingklub. 

Har du hørt at Al’got 
har skiftet navn…. 

Ja, nu hedder de Al’ting... 

Udskænkning af øl og vin i Røgeriet, går nok helt i fisk 

Ikke 3 vilde heste kan få 
mig til at gå til lægen…. 

Der kan stadig gå ild i gamle huse 

                                Anders Rytter. 

Bodil har fortrudt…. 
Nu prøver hun Orakelbar 

Nej, hvor de gloede i Anholt Sogn, 
da Kro Hans kom  
flyvende med krohund og vogn. 

Bagsidebillede…. 

Endnu et monument 




