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Dato    Kl.           Emne                         Sted                             Arrangør 

15/10 14.00 Orakelbar åbner Orakelbar Orakelbar 

16/10 
13.00 
m.m. 

Bio Forsamlingshuset Brugsen 

18/10  Bal Forsamlingshuset 
Kultur– og aktivitetsudval-
get 

25/10, 
tirs-

dage i 
ulige 
uger 

19.00 Spilleaftener Forsamlingshuset 
Kultur– og aktivitetsudval-
get 

26/10 18.00 
Pensionistmiddage 
starter 

Forsamlingshuset Forskellige kokke 

29/10  Halloweenfest Skolen Foreningen Anholts Børn 

30/10 14.00 
Spireklub for yngste 
starter 

Menighedshuset Kirken 

2/11 13.45 
Spireklub for mel-
lemste starter 

Menighedshuset Kirken 

4/11 19.00 J-dag Tårnværelset Brugsen 

5/11 13.00 Tøjbyttedag Gymnastiksalen Berit og Signe 

Skriv din titelAktivitetskalenderen 

 

Redaktionen af dette nummer 
 

Etly Steenberg 
 etly@mail.tele.dk 
Signe Hylby 
 hrsocialraadgiver@privat.dk 
Bo Led Andersen 
           boledandersen38@gmail.com 
 

Deadline næste nummer: 
fredag den 11/11, 2016 

 

Forventet udgivelse: 
Uge 48,  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: 280 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Redaktionen har ordet…. 

Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. ….. 

Vi er 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 Anhol-

trelaterede. 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 en tekst i en mail eller i word eller pub-

lisher og illustrationer med. Vi anmoder om at deadline overholdes, at ind-

sendte artikler har almen interesse og handler om holdninger til sager og 

ikke til personer. 

Vi vil gerne sige en stor tak til Kittes arbejde med Anholtposten, hun har 

desværre ikke tid til at være med mere. 

Men vi byder Bo velkommen i redaktionen, dejligt at du vil være med og vi 

håber du vil fortsætte.. 

Redaktionen 
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 År for år bliver sommeren mere og mere travl, både for dem 

der beskæftiger sig med servicering og turisterhverv, men også 

for den almindelige Anholter. Vi afholder mange arrangemen-

ter og vi bliver spurgt om alt muligt. ”Hvor ligger stranden”, 

”hvor ligger Brugsen”, ”hvornår er der festival” osv. osv.  

Men selvom det kan være hårdt er det er også dejligt med alle de glade besøgende. 

Der var masser af liv på havnen, ikke så meget i byen, og slet ikke noget i Ørkenen, hvor man kan søge hen, 

hvis man er til fred og ro. 

Sommeren er gået godt, ingen ildebrande trods alt blev så tørt så tørt i eftersommeren. Ingen større uheld, så 

vidt vides. Der har været masser af arrangementer nye som gamle både i forsommeren, sommeren og sensom-

meren. Masser af mennesker, billetpriserne blev nedsat, hvad der som på andre øer betød flere besøgende, i 

august! 

Og nu er det blevet efterår, tidligere mørkt om aftenen, tid for hygge, ferie til anholterne og fantastiske ´ 

solnedgange og Stjerne himler. 

Huse bliver sat til salg og nogle købt, forhåbentlig ikke kun af sommergæster. Huse sættes i stand og Tanter-

nes hus er blevet lyserødt og Almas hus bliver vist blåt. 

Der gøres mange tiltag for udvikling til øen, blandt andet ”Anholts skatte”, samt projektet ”Prøv en ø” der ger-

ne skulle tiltrække flere fastboende. 

Desværre er to ø-boere afgået ved døden. ”Lange Jan” og Helga Boisen. 

Vi skal også undvære Anna på færge/turistkontoret og ønsker hende lykke fremover og velkommen tilbage… 

Det ser heldigvis ud til at vi får endnu tre nye ø-boere. Velkommen til Klaus, Anja og Frederik. Samtidig vel-

kommen til Albertine der vil være ”hjemme” det næste års tid. 

Der er også kommet to nye heste til øen og de 4 grise trives sammen med køer og gæs. 

Nu glæder vi os til efterårets faste og nye arrangementer. 

 
 TAK FOR I SOMMER 

Redaktionen 

 Sommer 2015, juli måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 10106 

  Antal passagerer med air taxi: 895 

  Antal overnatninger i havnen: 5306 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 2 

Sommer 2016, juli måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 10119 

  Antal passagerer med air taxi:  954 

  Antal overnatninger i havnen:  6182 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 5 

Sommer 2015, august måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 3853 

  Antal passagerer med air taxi: 394 

  Antal overnatninger i havnen: 2645 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 2 

Sommer 2016, august måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 3953 

  Antal passagerer med air taxi:  472 

  Antal overnatninger i havnen:  2130 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 4 

Siden sidst 

Foto: Helle Rossen 
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Nyt fra Anholt Borgerforening 

Efter en sommer med meget forskelligt vejr har det været dejligt med pragtfuldt vejr i september,  

men desværre er det meget tørt, så brandfaren er på det højeste!  

Bestyrelsen arbejder videre med de mange aktiviteter, der er gang i:   

 

Kystsikringen 

I sidste nummer blev der orienteret om, at der var givet afslag på den første ansøgning om støtte til projektet 

med fondsmidler. I august blev der holdt møde hos Norddjurs Kommune for at aftale det videre forløb. Bor-

gerforeningen blev opfordret til at stifte en støtteforening, der kan stå for en landsdækkende indsamling af 

midler til kystsikringen. En opgave som borgerforeningen nu er gået i gang med.  

 

Det undersøges også, hvilke fonde der kan være interesserede i at støtte et projekt som kystsikringen. 

 

Bevoksningen på Bybakken 

Mange såvel turister som fastboende er gået forgæves, når de har villet gå op på Bybakken. Adgangsstien og 

selve toppen er nu vokset så meget til, at det ikke længere er muligt at se ud hverken over byen eller hele vejen 

rundt. Anholt Grundejerforening, der tidligere har plejet adgangsforholdene, har heldigvis igen påtaget sig op-

gaven med at gøre stien farbar og udsigtsforholdene gode. 

 

Anholt Havn 

På et møde med Anholt Havn blev det aftalt, at de ideer, der kom frem på borgermødet i april, prioriteres på en 

liste efter, hvornår de kan gennemføres (indenfor 1 år, 1-3 år og efter 3 år). Listen er afleveret, og bestyrelsen 

ser frem til et godt samarbejde med Anholt Havn om ideerne.  

 

Bosætningssejlads 

Der har været arbejdet på at gennemføre en bosætningssejlads i september måned, men det har ikke været mu-

ligt at få alle aftaler på plads. Der arbejdes videre med projektet. 

 

Bredbånd 

Der er kommet et forslag fra Norddjurs og Syddjurs kommune om, at alle interesserede samlet søger om støt-

temidler til etablering af fibernet på øen. Staten har nemlig afsat en stor pulje til at løfte områder med dårlig 

dækning.  

Der er medio september udsendt skrivelser fra borgerforeningen og grundejerforeningen, så interesserede selv 

kan tilmelde sig.  

 

Vandrehjem på havnen 

Norddjurs Kommune har i august givet tilladelse til oprettelse af et vandrehjem på havnen i det gamle Casa-

blanca. 
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Borgermøde om Fartplan 2017 mv. 

Der har som tidligere år været afholdt borgermøde med Færgefartudvalget Grenaa-Anholt Færgefart 

om forslag til Fartplan 2017 mv. Mange interesserede var mødt op, og der blev stillet mange spørgsmål om 

sejlplan, service og overfartstid mm.  

 

Borgerforeningens hjemmeside 

En hjemmeside for Borgerforeningen (anholtborgerforening.dk) er nu færdig. Bestyrelsen håber, at rigtig man-

ge vil bruge hjemmesiden for at følge med i bestyrelsens arbejde. Alle skal være meget velkomne til at komme 

med kommentarer til hjemmesiden til et bestyrelsesmedlem.  

 

Medlemskab af borgerforeningen 

Bestyrelsen vil atter engang opfordre alle fastboende til at melde sig ind i foreningen og sammen med besty-

relsen være med til at løse de udfordringer, som øen står overfor.  

Anholt, der har så meget spændende og positivt at byde på, står overfor store udfordringer mht. børnehave, 

boliger og arbejdspladser, som foreningen har brug for øens opbakning og konstruktive samarbejde til at løse. 

De bedste farbare veje findes, når alle aktivt deltager og bidrager til at finde de rigtige løsninger.  

 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sensommer. 

På bestyrelsens vegne, Liselotte Arentz Sørensen, formand Anholt Borgerforening 

NYT fra Forsamlingshusets kultur- og aktivitetsudvalg 

Så er der taget hul på en ny sæson. Vi starte-
de med et brag af en fyrtur. I alt 55 glade og 
positive mennesker deltog i turen. Vi var igen 
velsignet af det smukkeste vejr. Tak for en 
dejlig dag. Den kan man leve længe på. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                 

                                                              Foto. Anna Hjorth Helmers    
 

Også vores spilleaftner, tirsdag aften kl. 19, i 
ulige uger er begyndt. Der er mange slags spil 
at vælge i mellem. Det kræver ingen specielle 
forudsætninger at være med, bare mød op og 
du vil få en hyggelig aften. Der sælges kaffe, 
øl og vand til meget rimelige priser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Når kultur– og aktivitetsudvalget inviterer til 
arrangementer er priserne altid meget rimeli-
ge, men alligevel har vi samlet så mange penge, 
at vi netop har sendt 15.000 kr. til Forsam-
lingshuset. Flot ikke?  
Udvalget har mange planer for den kommende 
sæson. Bl.a. fællesspisning, lysplastre, tang-
kursus og meget mere. Tirsdag i efterårsferi-
en vil der være bal med levende musik. Se ef-
ter opslag. 
Udvalget kan altid bruge en hjælpende hånd, 
så vi efterlyser folk med gode ideer og god 
energi. 

Jette Hansen 
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Ny havnefoged til Anholt Havn 
Pressemeddelelse 

Den nye havnefoged skal bidrage til, at havnen 
bliver mere attraktiv og dermed trækker flere tu-
rister til øen. 
 
Anholt Havn A/S, har outsourcet havnefogedfunktio-
nen til et velkendt ansigt på øen. Det drejer sig om 
Klaus Jensen, der de seneste fire år har drevet  
sommerrestauranten "Algot fra havet". 
 
Bedre tilbud til turisterne 
For Anholt Havn A/S er ambitionen, at havnen bliver 
et endnu bedre tilbud til turisterne:  
"Den nye havnefoged er samtidig restauratør, og 
dermed vi har en fælles dagsorden, når det gælder udviklingen af turismen på øen. Begge parter ønsker at 
give turisterne noget ekstra, og vi tror på, at det vil skabe en stærk synergi", fortæller administrerende direk-
tør i Anholt Havn A/S, Kirsten Schmidt. 
 
Længere sæson 
Kirsten Schmidt håber blandt andet, at det vil lykkes Klaus Jensen at forlænge turistsæsonen: 
"Jeg tror på, at Klaus Jensen kan overbevise mange af havnens butikker og virksomheder om, at det er en 
god ide at holde åbent i nogle uger ekstra henover sommeren. Det vil skabe liv og trække turister til øen i en 
længere periode til gavn for øens beboere", fortæller Kirsten Schmidt. 
 
Starter 1. november 
Den nye havnefoged har en baggrund som håndværker og har været selvstændig erhvervsdrivende i 20 år - 
de seneste fire år blandt andet som restauratør på Anholt om sommeren. 41-årige Klaus Jensen vil fremover 
bo det meste af året på Anholt med kæreste og søn, og på sigt flytter familien permanent til øen. Klaus Jen-
sen starter som havnefoged den 1. november. 
 
 
 

For yderligere info: 
Kirsten Schmidt, administrerende direktør i Anholt Havn A/S, Kirsten Schmidt: 21719858 

Gratis film  
Sponsor Coca-cola Danmark 

søndag den 16 oktober sker der følgende i forsamlingshuset 
 

13-15 Iqbal & den hemmelige opskrift – Børne og voksen film 
15-17 London has fallen – Voksenfilm 

17-19 Iqbal & den hemmelige opskrift – Børne og voksen film 
19-21 London has fallen – Voksenfilm 

  
Afhent billet, drikkevarer og frugt gratis i brugsen . 

Mvh.  
LokalBrugsen Anholt 

Bio i efterårsferien 
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Den nye havnefoged 

Anholt Havn og ejeren af Algot fra havet, Klaus Jensen har indgået en samarbejdsaftale omkring driften af 

Anholt Havn, herunder bemanding i sommermånederne. 

 

Klaus har en baggrund som håndværker og har været selvstændig erhvervsdrivende i over 20 år, hvor af de 

sidste 4 år til dels har været på Anholt. Her har han sammen med sin kæreste drevet restauranten Algot fra 

havet. Parret har i al den tid de har drevet sommerrestauranten haft et brændende ønske om at blive mere fast 

forankret på Anholt også udenfor hovedsæsonen. Dette være sig nu muligt da parret har frasolgt sig aktivite-

ter på fastlandet og Klaus har indgået samarbejdsaftale med Anholt havn om driften af denne. 

4 relevante spørgsmål og svar. 

 

Hvorfor vil du være havnefoged på Anholt ? 

At være med til at sætte præg på dagligdagen på Anholt havn er et stort ønske fra min side. At kunne udvise 

en super god service overfor øens turister samtidig med at bruge mine håndværksmæssige færdigheder og mit 

lederskab er hovedoversagen til at jeg ønskede mig stillingen. Anholt har en stor plads i mit hjerte. Jeg bræn-

der efter at ville være med til fortsat at udvikle Anholt og Anholt havn og yde netop den service som øens 

gæster forventer af øen. 

 

Kan det kombineres med samtidig at drive Algot fra havet ? 

Ja det er nu muligt, da vi har brugt de sidste 3 år på at indkøre en fast kerne af stabile medarbejdere på Algot, 

som varetager hver deres ansvarsområde. Samtidig er Anja vores ansigt ud af til på Algot, hvor jeg mere har 

været travlt optaget inde i maskinrummet med at få tingene til at kører optimalt. 

 

Hvad betyder det personligt for dig at få tildelt stillingen ? 

Det betyder helt konkret at vi nu kan leve af at drive virksomhed hele året på Anholt. 

Vi kan tilbringe al den tid på Anholt som vi brændende ønsker. Der er allerede lavet aftale med Anholt skole, 

da min yngste søn Frederik kommer til at gå der oftere nu. 

 

Skal du stå for ansættelse af personale til varetagelse af havnens serviceopgaver ? 

Ja ansættelsen af sommerpersonalet står jeg for, ligeledes den/de lokale der skal hjælpe ved afløsning, rengø-

ring, andre opgaver m.m. udenfor sæson. Jeg bestræber mig på, i det omfang det er muligt, at ansætte lokal 

arbejdskraft eller ansætte personale der har tilknytning til øen, som vi i forvejen praktiserer det på Algot. 

 

Med håbet om en positiv modtagelse, glæder jeg mig til at komme i gang med de nye udfordringer og er altid 

til rådighed for en god snak. 

 

Med venlig hilsen 

Klaus Jensen 
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Historien til korset bak Anholt kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det sortmalede jernkorset bak Anholt kirke taler sin 
helt egen historie. To mænd ligger begravet under 
korset. En kaptajn og en styrmand. En far og hans 
søn. De døde samtidigt da skonnerten Juni af Aren-
dal gik ned en stormfuld nat i marts 1897. 
Nu har jeg samlede historien bak i egen bog. Det var 
min oldefar og min grandonkel som strandede med 
dette sejlskibet.  
 

Midt i juli holdt jeg foredrag om min historie og mit 
forhold til Anholt. Det skede i Forsamlingshuset og 
flere end 40 mennesker kom for at høre på mig. En 
god håndfuld nordmænd og resten dansker der lever 
på øen om sommeren og nogen hele året. 
 

De fik se billeder af både sejlskibet og flere av dem 
der kan knyttes til strandingen i årene efter. Jeg har 
også klart å fremskaffe gamle dokumenter og breve. 
Foredraget var i regi av Anholt museum, som har bo-
gen min for salg. Sterkest indtryk gjorde det at olde-
barnet til redningsmanden der fant min oldefar tilbage 
i maj 1897 var blandt tilhørerne. Hun havde hørt deler 
av historien før, men fik nu ny kundskab om hans 
kontakt med enken, min oldemoder. 
 

Sejlskibet hørte hjemme i Arendal syd i Norge. Skibet 
var på vej med over 200 tønder kuld fra England til 
Odense. 
Men skonnerten kom aldrig frem. Skibet endte sine 
dage på Nordvestrevet og ingen av mandskabet blev 
reddet. Redningsbåden klarede ikke å ta sig ud til ha-

varisten. Vejret var simpelthen for hårdt og voldsomt. 
Bølgerne var høje og vinden så kraftig at det var 
umuligt for redningsmændene å gå i båden. Stormen 
var enorm.  
 

Det gik en og en halv måned før ligene av min oldefar 
og min grandonkel blev fundet. I min bog beskriver 
jeg hvorledes redningsmand Stephen Stephensen fra 
Anholt knyttede livslange bånd til enken i Arendal. 
 

Det er 38 år siden jeg første gang kom til Anholt på 
jagt efter et gravsted ingen i vores familie hade set, 
men kun hørt om. Det sortmalede jernkorset bag kir-
ken står som et vidnesbyrd om en stranding der kræ-
vede livet til en far og en søn, og for os var det stærkt 
at se gravstedet da vi første gang kom til øen - som 
de aller første i familien nogensinde.  
 

I årene som er gået siden har jeg knyttet mange ven-
skabsbånd til anholtere. Blandt dem, Etly Steenberg, 
primus motor bag museet. I min bog kan du læse 
hvorfor en gammel sølvske hun hade i sin kommode, 
nu er i mit eje. 
 

Mitt foredrag i Forsamlingshuset er senere også ble-
vet omtalt i den norske avisen Agderposten i Arendal. 
Over fire sider fortæller avisen om strandingen og det 
langvarige kærlighedsforhold jeg har til øen. Der er 
mange nordmænd der kommer til Anholt med sine 
sejlskib, og flere kommer der til.  
 

Efter at jeg har skrevet min beretning om forliset til 
min oldefar og hans søn, har jeg fået flere henvendel-
ser fra både nordmænd og dansker. Det setter jeg 
stor pris på. 
 

På Anholt museum finder du i udhuset med rednings-
båden en glasmonter der en flaskemodel av sejlski-
bet "Juni" er udstillet. Flaskeskibet er en gave fra mig 
i taknemlighed over all hjælp for å finne nye bider til 
mit puslespild.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste år er det 120 år siden skonnerten "Juni" forli-
ste på Anholt. Det går en lang linje fra min hjemby 
Arendal til Anholt og tilbage igen. Hvis du ville finde 
ud mer om dette, så anbefaler jeg dig å læse min be-
retning. Det er en anderledes og speciel historie som 
krydser spor frem til i dag. 
 
       Jon Gelius 
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ORAKEL BAR HAR ÅBENT I  

EFTERÅRSFERIEN! 
 

Kom og nyd en dejlig efterårsromtoddy, et glas vin,  
en fadøl eller en dejlig drink. 

 

-Måske solen er med os og går pænt ned! 

 

Vi åbner fra lørdag d. 15/10. kl. 14. 

 

 

Gennem Landet 98 (ved vindmøllen), 8592 Anholt 
 

Åbningstider: kl. 14 til ca. 23 

Tømrer - Snedkerfirma  
 

Carsten Andersen 
 

Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm 

Tlf. nr. 2448 5902 - CVR: 10174465. 

Mail: tsfandersen@gmail.com 

Hjemmeside: tsf-andersen.dk 

Sommeradresse: Ageren 12, 8592 Anholt. 

Speciale: Vinduer og døre. 

 

Har sommerhus på Anholt og kender til  

forholdene efter 40 år. 

Pga. planlægning og bestilling af materialer 

udføres kun på forhånd 

aftalt arbejde. 
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Logbog fredag d. 5. august 2016  
en hyldest til redningsfolkene. 

Jeg vågner som sædvanlig tidligt, kl.6.20, og jeg lig-

ger og tænker på om jeg mon ikke havde godt af at 

tage en af mine morgen løbeture til Sønderbjerg.- Jo, 

det føles rigtigt. Jeg gør mig klar, løbetøjet på, drikker 

et halvt glas vand spiser lidt brød og putter mobilen i 

lommen. Derefter et hurtigt farvel til Henrik som lig-

ger i sengen. 

Da jeg passerer Anholt Kirke ringes solen op. Jeg fort-

sætter forbi Brugsen og passerer de sidste huse inden 

engen og når foden af Sønderbjerg. Jeg løber lidt vide-

re, da jeg mødes af et mærkeligt syn: En mast står og 

vipper for enden af Sønderstrandvej, og allerede nu 

tænker jeg, at en sejlbåd må være meget tæt på land. 

Da jeg er næsten fremme, hører jeg redningsbilen 

komme bagfra med sirenerne i gang, og jeg springer 

til siden. Den passerer mig og jeg ser redderne springe 

ud af bilen og løbe ned på stranden. Da jeg når hen til 

redningsbilen springer de ind i den, vender og kører 

tilbage. Jeg løber ned på stranden og ser en svensk 

sejlbåd, som ganske rigtig er meget tæt på kysten og 

grundstødt med fare for at forlise. Da jeg kommer ned 

på stranden ser jeg, at der står en mand ombord i 

cockpittet og fægter med armene. Klokken er nu 7.15. 

Nu bliver jeg for alvor opmærksom på, hvordan vejret 

egentlig er denne fredag morgen. Kraftig vind og bøl-

gernes brusen er ikke til at overdøve med råb. Samti-

dig er vinden lun og solen skinner. På grund af vin-

dens og bølgernes larm kan vi på trods af den korte 

afstand ikke høre hinandens råb. Jeg forsøger at råbe, 

at redningsvæsnet er på vej. Da mine råb ikke når 

manden om bord, forsøger jeg med fagter at vise, at 

der er hjælp på vej. Til sidst hører jeg ham råbe 

”RäDNINGSTJäNSTEN! ”, og det går op for mig, at 

han muligvis ikke har set, de tre redningsfolk nede på 

stranden som orienterede sig om situationen inden de 

løb tilbage til bilen for at køre til havnen for at hente 

redningsbåden. Og omvendt så har de 3 redningsfolk 

nok ikke set, at der var en mand ombord.  

Tankerne farer rundt i hovedet og jeg tænker – nu har 

jeg sagt til manden ombord, at Redningstjenesten er 

på vej, men det ved jeg jo i virkeligheden ikke, og jeg 

begynder at tro, at redningsfolkene måske ikke ved 

med sikkerhed, at der er en mand ombord. Jeg finder 

min telefon frem og ærgrer mig over at jeg ikke tog 

mine briller med, da jeg faktisk normalt ikke kan be-

tjene min mobil uden dem, men min synsans får åben-

bart ekstra styrke, og jeg finder det direkte nr. til An-

holt Redning her får jeg med det samme en bekendt 

stemme i røret (det er naturligvis i denne sammen-

hæng uvedkommende, men det giver mig alligevel en 

vis tryghed for at min besked kommer det rigtige sted 

hen, og at jeg får en korrekt besked retur). 

Jeg fortæller ganske kort, at der en mand ombord, og 

at jeg går ud fra de kommer igen. Det får jeg bekræf-

tet. Men jeg fornemmer, at oplysningen om en mand 

ombord er nyt for dem. Klokken er nu 7.20. 

Jeg løber ned på stranden igen og tænker, at jeg bliver 

her som en slags bindeled mellem manden ombord og 

redningstjenesten. Dog har jeg ikke længere kontakt 

til manden ombord. Han er gået ned om læ.  

Jeg bliver stående på stranden og klokken 7.25 ser jeg 

tydeligt redningsbåden fra havnen med kurs mod sejl-

båden.  De forsøger at lægge sig så tæt på sejlbåden 

som muligt. Bølgerne er meget livlige, og jeg tænker, 

at det nok bliver svært at komme tæt på svenskeren. 

Det undrer mig nu lidt at manden ombord stadig ikke 

kommer op i cockpittet, da han vel også har  
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observeret at redningsbåden nu er ankommet. Næsten 

samtidigt ankommer redningsbilen igen, og rednings-

lederen og to mand løber ned på stranden. Første og 

eneste spørgsmål til mig er, om jeg kan bekræfte, at 

der er en mand ombord. Hvilket jeg svarer ja til og at 

jeg har været i kontakt med ham og at jeg ikke har set 

andre om bord, ligesom jeg oplyser at han må være 

gået ned om læ igen. Samtidig med at denne ordveks-

ling finder sted lyner redderen sin dragt, spænder sin 

redningsvest og øjnene lyser af en stålsathed i forhold 

til at komme i gang med redningsaktionen som nu pri-

mært handler om at får kontakt til manden ombord. 

Da sejlbåden ligger tæt på land og der tilsyneladende 

ikke er dybt, kan de to reddere gå ud til båden, dog 

med bølgerne op til hagen. Da de når båden banker 

redderen på skroget. Umiddelbart er der ingen kon-

takt. Inde fra stranden dirigerer redningslederen nu i 

samarbejde med politibetjenten, som også er ankom-

met til aktionen. De to redningsfolk, der er ved båden 

gør sig nu klar til at komme ombord, hvilket ikke er 

let idet båden krænger voldsomt, og der er langt op til 

rælingen. Den berømte hestesko bliver løsningen og 

en redder er ombord. Hans makker kommer ombord, 

og der bliver etableret en kontakt til manden ombord. 

Fra stranden kan min far og jeg følge aktionen tæt og 

vi kan forstå at manden ombord, altså skipperen ikke 

vil forlade sit skib og mest af alt ønsker han at blive 

trukket fri for at sejle videre. Hans ønske om at blive 

ombord må man respektere, men der kan ikke gives 

tilladelse til at han umiddelbart kan få lov at sejle vi-

dere, hvis båden kan trækkes fri af revlen. Så der gø-

res klar til at trække båden fri og planen er at slæbe 

den til et eftersyn i havnen. Denne manøvre med at få 

båden slæbt fri kræver, at en slæbetrosse bliver kastet 

fra redningsbåden til sejlbåden, hvilket selvfølgelig 

også er en præstation da havet er så uroligt og red-

ningsbåden ikke kan lægge sig tæt op ad sejlbåden. 

Pludselig ser man skipperen gå ud agter for at være en 

del af denne manøvre og jeg fornemmer, at man vil 

have ham væk fra denne position, da han tilsyneladen-

de heller ikke vil have redningsvest på, og denne op-

gave nu er forbeholdt redningsfolkene. 

Det lykkes at få slæbetrossen over, og de to fartøjer er 

nu forbundet. Klokken er 7.45, og sejlbåden trækkes 

flot. Redningsbåden sætter kurs mod havnen- Her af-

høres skipperen og båden efterses. Jeg har senere fået 

fortalt, at han sejlede videre samme dag. Jeg gætter 

på, at redningsfolkene har efterset deres kroppe for 

knubs og skrammer, gjort redningsbåden klar til næste 

aktion og fået talt episoden igennem. Sikkert uden de 

helt store ord om deres egen indsats. For som en af 

dem sagde til mig dagen efter: ” Vi gør jo bare vores 

arbejde”. – En af dem havde brækket to fingre.  

Selv løb jeg denne morgen hjem ad Kistehøjvej som 

jeg plejer, og pludselig slog det mig: ” Hvad er klok-

ken egentlig? Nu kommer jeg for sent til museet, som 

i dag skal åbne kl.10.00” Da jeg tjekker tiden på min 

mobil er klokken 8.13. Det siger noget om, at min 

tidsfornemmelse var helt ude af syne med virkelighe-

den. Og det siger noget om, hvilken helt fantastisk 

indsats redningsfolkene har udført på under en time -

formentlig mens det meste af Anholt lå og sov trygt. 

 

Maria von der Maase Rockwell Bendtsen 

Foto: Thomas Rockwell 
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Hjerteligt Tak for al opmærksomhed til min fødselsdag, tak for gaver, tak til alle 

der kom til åbent hus, tak for 6,148,50 kr. til museet.  
Etly. 

På Anholt er vi glade for, at Udkants Danmark tales mindre ned i medierne eller omdøbes til vandkants- eller 

udbliks-Danmark. Vi vil nemlig hellere opfattes, som det modne kirsebær end den rådne banan. Derfor har vi 

iværksat projektet ”prøv en ø”, som skal gøre det muligt at flytte til Anholt i en kortere periode. Vi stiller boli-

ger til rådighed og gør plads til børnene i vores børnehave og skole, hvor eleverne år efter år scorer højt i triv-

selsundersøgelser og lærer at fungere med alle.   

En undersøgelse fra november 2015, viser nemlig, at dansker der bor på landet er Europas mest tilfredse men-

nesker. Det skyldes korte afstande til skole og brugs, et godt fællesskab og personlig frihed. 

Vi tror det bliver en trend at søge ud på øerne og på landet igen, fordi arbejdsmarkedet ændrer sig så markant 

i disse år. Man behøver ikke være fysisk tilstede på sin arbejdsplads, men kan benytte sig af virtuelle mulighe-

der og blot møde ind engang imellem. Med stadig flere stressramte danskere i byerne, må der også snart kom-

me nogle modbevægelser, der peger på mulighederne for et roligere og langsommere liv på en ø. Både for de 

voksne, som ikke behøver tjene millioner for at finansiere en dyr bolig og børnene, som får kortere dage i in-

stitutionen, lys og luft og dyr omkring sig. 

I mange år har danskerne søgt ind til de store byer. Hvorfor ikke vende bøtten og bosætte sig på en ø og så 

bruge storbyens kultur, fest og farver, som en afbræk i hverdagen. Præcis som storbyboerne hvert år bruger 

Anholt som et roligt og naturskønt pusterum. Hvis man spørger Københavnerne hvad de laver på Anholt, så 

svarer de ”ingenting”, med et stort smil. 

Der er altså mange gode grunde til at flytte til en lille ø som Anholt, der ligger midt i Kattegat. Derfor har 

øboerne haft et samarbejde i gang med Norddjurs kommune og boligforeningen B45 om opførelse af nye leje-

boliger, så nye tilflyttere kan prøve ølivet, uden at investere i egen bolig fra en start. Men det er en længere 

proces, for der skal findes byggegrunde og rejses kapital. Vi har kickstartet projektet ”prøv en ø” der giver 

familier og enkeltpersoner mulighed for at virkeliggøre deres drømme om ølivet i en periode på 2-4 måneder i 

efteråret og vinteren. I mens venter vi på politikerne. De skal gøre det nemmere at få opført gode lejeboliger 

på øerne, garantere lånemuligheder når man er klar til at købe et hus og sikre, at der fortsat er skole, ældreple-

je, kirke og lokalbrugs.  

Resten klarer vi selv i fællesskab. 

Birgitte Dahl Jeppesen, Psykolog, Nordstrandvej 13, 8592 Anholt 

Prøv en ø  
Debatindlæg 
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Ansøgningsfrist til "Prøv en ø": 15. oktober  
http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/ 

http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/
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Fra det gamle arkiv 
Anholt den 30te Marts 1898 

 

Kære Søster. 

Jeg vil nu skrive lidt til dig og lade dig vide jeg og mine Bedstemødre har det godt., min Morbroder 

er bleven bedre, han er da oppe nu, men han kan jo ikke gaa ud endnu. Jeg kan fortælle dig, at det 

en dag var et frygteligt Snevejr og om Morgenen som min Farbroder var kommet op og min Gre-

thegudmor og Gerda og Svend laa i Sengen, saa hørte de at deres Køkkendør blev lukket op, men 

de hørte ingen i Køkkenet, og da gik deres Dør op og en Mand kom ind med bare Ben og lavt Ho-

ved og min Grethegudmor  saa op og saa ham og hun kom op i en Fart og Manden kunne  knap 

tale af Kulde, men han fik da ud, at to af hans Kammerater var druknede paa et Fartøj og der var to 

Mænd paa Fartøjet da han sprang i Havet. Hans Tøj var saa frosset, at min Grethegudmor maatte 

skære Ærmet op i den ydre Islænder, og min Bedstemoder kom derop og hjalp ham at klæde sig af 

og han fik min Farbroders Søndagstøj paa, og Svend kom op og Manden blev lagt hvor han havde 

ligget og min Farbroder meldte det for Jakob Frederiksen, men da de skulle til at køre med Red-

ningsbaaden kom der en Mand til løbende ligesom den anden, men han havde da lidt Strømpe 

paa, han kom til Hans Rasmussen, han fortalte at hans Kammerat var druknet. Nu skulde de jo ud 

for at finde Ligene, og de fandt også de to, den tredje er ikke funden og paa Torsdag kom en hel 

Masse fremmede iland for at hente Ligene og der blev holdt Ligprædiken over dem. 

Nu forleden Dag var der også Snevejr og en Bark var at se ved Nordstrand med Nødflag og Skibs-

folkene kom i Land og nu er Skibet sunket, de er herovre, jeg ved ikke hvornår de skal rejse. 

Sofus skal konfirmeres paa  Søndag, han fortalte for mig i dag at Kresten havde sagt at de tre øver-

ste Drenge og de tre øverste Piger i Skolen skulle med til hans Konfirmation, nu ved jeg ikke mere 

at skrive og jeg vil slutte.  

Venlig Hilsen  

Andrine Rasmussen 

 

Skriv snart Vi har jo to Faar og de har hver faaet to Lam saa vi har seks Faar. Jeg skal hilse dig fra 

Fru Thierry. 

Ved du at vi har ikke faaet Flæsk endnu og vi har knap haft noget til at spise i Vinter, de mene na-

turligvis at naar du ikke er her, behøver vi to ingenting at have. 
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Andrine Rasmussen født på Anholt 16/8 1883 

død på Anholt 1/2 1964, datter af Rasmus Ras-

mussen 1858 - 1894 og Mariane Olesdatter 

1863 - 1892. Gift med Hans Peder Christian Pe-

dersen 1879 - 1907. Senere gift med Carl Au-

gust Johansson 1883 - 1917. 

Mor til Arne Johansson 1916 - 1978. 

Fra Strandingsprotokollen: 

 24/3 1898. Dæksbaad “Ane Marie” af Hundested strandet i Pakhusbugten, 2 Mand svømmet i Land, 3 Mand 

druknet, ØNØ Snestorm. 

 

27/3 1898. Barkskibet “Merkur”, Capt. Olsen, af Mors Irland fra Kristiania til København til Ankers NNØ af 

Fyret i 12 Fod Vand, Besætning 11 Mand bjerget, Rigningen kappet. 750 Ton, Is som Last. 

                                                                                                                                                            etly                                                 

Så er sommeren ifølge kalenderen ovre, men det gode vejr fortsætter. Det er helt fantastisk  

 

Passagerantallet for juli og august måned har været lidt højere end sidste år i samme måneder. 

Det er jo glædeligt, at der er fremgang, og det ser ud til, at fremgangen fortsætter også i september. 

Det skyldes  nok dels, at billetpriserne blev sænket kraftigt fra den 08.08.2016, og at vejret har været godt. Vi håber 

meget, at tendensen fortsætter. Billetpriserne er nu yderligere sat ned i efterårsferien, så vi håber på rigtig mange 

gæster til Anholt. 

 

Jeg vil gerne indskærpe, at mødetid for passagerer i nuværende periode er 15 min. før planmæssig afgang og for 

køretøjer er 30 min. før planmæssig afgang. 

Det tilstræbes, at afgang er til den annoncerede tid. 

 

Vær obs på vores åbningstider i.f.t. afhentning af gods – se åbningstider på http://anholtfergen.dk/ 

 

Grenaa – Anholt Færgefart har fået egen facebookside – se de mange fine opslag. 

 

Herfra ønskes der en fortsat god ”eftersommer” og et godt efterår. 

 

Med venlig hilsen 

Grenaa-Anholt Færgefart 

Annagrethe Poulsen 

Fra Grenaa Anholt færgefart 
 

http://anholtfergen.dk/
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Stor tak til alle der var en del af sommeren 2016 på Molevitten,  
– Og på gensyn næste år! 

 

www.hele-molevitten.dk             www.facebook.com/molevitten 
  

Tøjbyttedag 
 

Lørdag den 5. november kl. 13.00 – 14.30  

i skolens gymnastiksal. 

 

Ryd op i dine skabe og kom og aflever dit tøj fra kl.10.00 - 11.30 

Hilsen Berit og Signe. 

En stor tak til alle, for den store opbakning under Jan`s sygdom.  

Tak for det store fremmøde, da vi fulgte Jan til kapellet.  

Det var overvældende.  

Efter Jan`s ønske vil der ikke blive afholdt noget.  

Sanne. 

 

http://www.hele-molevitten.dk/
http://www.facebook.com/molevitten
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OBS: Ansøgningsfrist den 15. oktober 
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KIRKESIDER 

Gudstjenester 
Dato Tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

Søndag d. 9. oktober Kl. 10.00 20. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 16. oktober Kl. 10.00 21. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 23. oktober   22. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 30. oktober   23. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 6. november Kl.19.30 Allehelgen   

Søndag d. 13. november Kl. 10.00 25. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 20. november Kl. 14.00 Sidste søn. i kirkeåret ”Kirke & kage” 

Familiegudstjenste og efterføl-

gende kage   

… alle er velkomne! 

Søndag d. 27. november Kl. 10.00 1. søndag i advent   

Søndag d. 4. december   2. søndag i advent Ingen 

Søndag d. 11. december Kl. 10.00 3. søndag i advent   

Søndag d. 18. december Kl. 14.00 4. søndag i advent Vi synger advents- og julesalmer 

og spiser derefter æbleskiver i 

præstegården 

Tirsdag d. 20. december Kl. 10.00   Julegudstjeneste for børn og an-

dre interesserede 

Lørdag d. 24. december Kl. 15.00 Juleaften   

Søndag d. 25. december Kl. 10.00 Juledag   

Mandag d. 26. december Kl. 10.00 2. juledag   

Søndag d. 1. januar 2017 Kl. 14.00 Nytårsdag   

Der tages forbehold for ændringer.  
 

 
 
KIRKEBIL   Ældre eller  dår ligt gående kan ved både gudstjenester  og øvr ige kirkelige ar rangemen-

ter  bestille gratis kirkebil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82,  

senest dagen forinden. 
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AKTIVITETER  

Alle Helgen 
Søndag d. 6. november kl. 19.30. 
Ved Alle Helgens gudstjenesten tænder vi lys for og læser navnene på dem, som er døde på Anholt det seneste år. 
Der vil også være mulighed for, at hver enkelt selv kan tænde lys for dem, man mindes. 
Alle er velkomne 
 
 

Kirke og kage:  
Søndag d. 20. november kl. 14.00 er der ”Kirke & kage”, en gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi efterfølgende følges 
hen til Den gamle skole, hvor der bliver budt på kage. 

 
 

 

Salmesangsgudstjeneste og æbleskiver: 
Søndag d. 18. december kl. 14.00: Traditionen tro afholder vi 4. søndag i advent en salmesangsgudstjeneste i kir-
ken. Efterfølgende indbydes alle til æbleskiver i præstegården. 
 
 

Julegudstjeneste i børnehøjde: 
Tirsdag d. 20. december er der en kort julegudstjeneste i kirken. Skolen og børnehaven kommer til julegudstjene-
sten som et led af deres afslutning før juleferien. Men alle er velkomne!  
 

 
 
To spireklubber:  
I efteråret begynder en ny omgang Spireklub. Som noget nyt vil der blive to forskellige klubber. 
Jeg vælger at dele klubben i to, fordi jeg oplever, at de større børn har mange nysgerrige spørgs-
mål, som der ganske enkelt ikke er ro til at gå i dybden med, når der er så mange mindre børn til 
stede.  
 
 

De to klubber er:  
 

”Spireklubben” for børnene fra yngste klasse og de kommende indskolingsbørn: 
Mødetidspunktet bliver SØNDAGE KL. 14 TIL 15.30 i Den gamle skole.  
Vi mødes følgende søndage: 30/10, 6/11, 13/11, (20/11 =her som en del af Kirke&kage), 27/11 og 11/12.     
(Dvs. ikke klub d. 4. december, og heller ikke d. 18. december, men her er børnene og deres familier me-
get velkomne til salmesangsgudstjeneste & æbleskiver!) 
Mødedage for januar og frem følger til december. I december evaluerer jeg med børnene og deres famili-
er, om det fungerer med klub om søndagen. 
 
”Spireklub Mellem” for børnene fra mellemklassen:  
ONSDAGE KL. 13.45 TIL 15.15 i Den gamle skole 
Vi mødes følgende onsdage: 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 14/12. 
(Dvs. ikke klub d. 7. december) 
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Desuden også til ”Kirke & Kage søndag d. 20. november. 
Mødedage for januar og frem følger til december. 
(NB: gode forslag til navn til denne klub modtages gerne! Jeg tager også børnene selv med på råd første 
mødegang) 
 

Ved begge klubber vil der fortsat være fællesspisning af lidt godt, leg, sang, kreative aktiviteter og bibel-
fortælling, men ved de ældste børn vil der blive lejlighed til at gå mere i dybden med de emner, vi kom-
mer ind på, ligesom vi kommer til at løse nogle opgaver. 
 

NB: Ældre børn er altid velkomne sammen med de yngre børn, dvs. børnene fra ældste klasse er  
velkomne ved begge ovenstående klubber, og børnene fra mellemklassen er velkomne ved Spireklubben 
for de yngste børn. De skal dog vide, at niveauet er sat for yngre børn end dem selv. 
Hvis der er voksne fra øen, der kunne tænke sig at være med til at afholde Spireklub, da sig endelig 
til! 

Indbydelse følger pr. brev / mail sidst i oktober 

 
Mvh. Anne 

TEMA 
 

Kampen om troen    
 

Af sognepræst, Kirsten Schmidt, Orø 
 
 

I påsken og ugen efter kørte Ateistisk Trossamfund en kampagne – bl.a. på busserne i Århus, hvor de opfor-
drede folk til at melde sig ud af Folkekirken. Går man ind på Trossamfundets hjemmeside, så kan man også 
ved få tryk på et link melde sig ud af Folkekirken - udmeldt på fem minutter, som de skriver. 
Jeg kan more mig lidt over dem, men det er da udtryk for en helt igennem dårlig opførsel, et brud på alle spil-
leregler. 
Det svarer til, at Socialdemokratiet havde en knap på hjemmesiden, hvor man kunne melde sig ud af Venstre. 
Man har godt nok meget lidt at byde ind med, hvis man kun plæderer for, at folk skal meldes ud af de andres 
Trossamfund. De fleste trossamfund gør noget for selv at skaffe medlemmer. Til gengæld må Ateistisk Tros-
samfunds ”hjælpende hånd” dække over et eller andet, jeg ved ikke hvad, for det er ti gange lettere at melde 
sig ud af folkekirken ved at sende en mail til sin sognepræst eller kordegn end ved at bruge Ateistisk Trossam-
funds link. I første omgang var deres link så mangelfuldt, at vi rent faktisk ikke kunne udmelde folk på bag-
grund af det, men efter at adskillige sognepræster (deriblandt mig) har taget diskussionen op med dem på de-
res facebookside, har de fået mere styr på reglerne. Til gengæld har de måtte skrive så mange tilføjelser til de-
res udmeldelsesservice, så det at læse dem alene overskrider de 5 minutter, som de hævder, at det tager at mel-
de sig ud. 
Jeg har virkelig ikke respekt for Ateistisk Trossamfund. Men jeg har meget respekt for ateister som sådan. 
Dem kender jeg flere af, som jeg holder meget af – og jeg møder også ateismen i mig selv. Hvem gør ikke 
det? 
Kan vi tro på Gud? Er der en Gud? Hvad med det onde i verden? Hvor er Gud henne i Syrien, på kræftafdelin-
gen, i flygtningebåden – i sorgen og smerten? 
Men søger jeg til ateismen, synes jeg ikke, at jeg får noget klarere svar. Det handler jo bare om, at tilværelsen 
er fuldstændig meningsløs – dybest set. Og der er ikke en gang en Gud at skælde ud på. At forbande. Eller be-
de til. 
Der er intet. Du har Intet at takke for dit liv. Og du er dybest set Intet. 
I kristendommen har Gud ikke lovet os en lidelsesfri verden eller et smertefrit liv. Men han har lovet noget 
andet. Han har lovet os, at han vil være med os alle dage. Både de gode og solbeskinnede dag. Og de dage, 
hvor mørket har sænket sig over vores liv. Ja, selv i døden er han. Og her er han livet. 
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Der er også noget ved tilværelsen, som gør, at jeg har svært ved at blive ateist. Jeg synes, at livet har mening. 
Jeg synes, at selvom smerte og lidelse hører med til tilværelsen, så er det alligevel værd at leve. Jeg ser det til 
begravelser i kirken - selv de værste af dem – at det kristne budskab har noget at byde ind med, som kan give 
en trøst eller lindring i selv den største sorg. 
Ateismen er, at tilværelsen er komplet meningsløs. Dybest set, og vi kunne lige så godt ikke være til – som vi 
kunne være til. 
Men det kan de jo sagtens sige. Nu render vi jo faktisk rundt på denne skøre kugle og ved, at vi er til! 
Det er svært at tro på Gud – men det er godt nok også svært at være ateist. 
Men på dette gudsforladte sted kom Gud i sin søn Jesus Kristus. Kristendommen er en tro på livet, kærlighe-
den, håbet – at der er en mening med tilværelsen. 
Det er en tro på, at Gud kender os, fordi vi hører ham til. Han er med på en god dag … men også på en svær 
dag. 
Kristendom handler ikke om at skrue hovedet af. Tværtimod. Vi er skabt med skabende evner. Vi kan få no-
get fra hånden. Vi kan male de skønneste billeder og bygge kolossale broer over dybe vande. Vi kan sætte 
mennesker på månen og lave computere så små og intelligente, at det er svært at forstå. 
Men når det gælder en eneste ting, er vi fuldstændig hjælpeløse. Vi kan ikke selv komme ind i Guds rige. Vi 
er ateister af natur. Men riget kommer til os. Gud kommer til os. 
Det gælder alle. Kristendommen er ikke en elitereligion for de særligt religiøse gemytter. Det er heller ikke 
en afmagtsreligion, der kun appellerer til dem på bunden af samfundet. 
Den er for voksne, sansende, intelligente mennesker, der søger efter viden og indsigt. 
Når der står, at vi skal blive som børn for at komme ind i Guds rige, så handler det ikke om, at vi skal være 
uskyldsrene og nuttede – og dermed gode nok til Guds frelse. 
Men det handler om barnets forhold til far og mor – når det er bedst. Vi er børn af Gud!!! 
Det er ikke slavens forhold, men det er heller ikke det ligeværdige forhold – for vi er ikke lig med Gud. Hel-
digvis. 
Men vi sættes lige med alle andre mennesker i forhold til Gud. 
Der er ingen, der er for skyldig, for ikke-troende, for ateistisk, for psykopatisk, for dum, for klog eller for reli-
giøs til at kunne møde evangeliet om Jesus Kristus. 
Jesus løfter den nedbøjede. Og bøjer den hovmodige. Og gør os alle til mennesker – rigtige mennesker – i et 
forhold til Skaberen. 
Kristendom er at blive sig selv. Og hverken Gud eller ingenting. Det er jo det, der er ateismens svøbe. Her er 
menneske på en og samme tid både Gud og intet. 
De hardcore beton-ateister forsøger utrætteligt at bevise, at der ikke er nogen Gud. Men det er jo omsonst, når 
det handler om tro. Tro er at anse noget for sandt, som man ikke kan bevise. Hvis man kunne bevise det, var 
det ikke tro, men viden. 
 
 

Jeg havde en dejlig oplevelse for nogle år siden, da jeg kørte med en ateistisk taxachauffør. Da han 
længe havde forsøgt at latterliggøre min tro, uden at få mig op i det røde felt, sagde han disse ord: ”Når 
vi ateister er ude, hvor livet gør ondt, og vi ikke kan bunde – så beder vi også til Gud.” 
Jeg hoverede ikke, jeg nikkede bare alvorligt, og så tænkte jeg i mit stille sind: Han er Gud for os alle. 
Også når vi fornægter ham, fornægter han ikke os. Han er der, så snart vi har brug for ham. 

Vi mindes: 
 
 
Jan Linnemann Ernstsen, død d. 28. september 2016 
 
 

Helga Boisen, død d. 30. september 2016 
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INFORMATION: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indsamling i kirken:  
I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til Læger uden grænser. 
 

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. 
 

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 

”Det gamle redningshus” udlejes:  
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 

Menighedsrådsvalg 2016 
 
Da der kun er indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Anholt sogn aflyses afstemnin-

gen. Det ny råd tiltræder første søndag i advent – d. 27. november 2016 og består af følgende: 
 

Anne Lautrup (præsten er selvskrevet medlem) 

Berit Rosendal 

Tanja Bryder 

Poul Anker Boisen 

Gitte Thun Steffensen 

Kirsten Ø. Rasmussen 
 

1. Suppleant er Susanne Jepsen 

2. Suppleant er Gyrite Andersen 

 

Konstituering følger efter d. 27/11 2016 

mailto:lautrup73@gmail.com
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HALLOWEEN FEST  

For børn og voksne 

lørdag den 29. oktober.  

Hold øje med opslag. 

Billeder fra nogle af sommerens arrangementer.  
Derudover var der ballet for børn. 

Hønseskidning under hummerdagene på havnen 

Loppemarked på Jordemoderpladsen 

Foreningen Anholts Børn 
 

Dreyfuss  
Blandt de mange sejlere, der var på Anholt denne som-
mer, var der en gammel kending. Skibet Dreyfuss, der 
engang har været hjemmehørende på Anholt og den-gang 
ejet af Hans Nordby var på besøg efter flere års fravær. 
Besætningen var på tur til de sydfynske øhav og lagde 
vejen forbi Anholt i strålende solskin og magsvejr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til daglig bor Dreyfuss i Løgstør og er ejet af Thomas og 
Pipsen, der har nære venner på Anholt. Så mon ikke vi ser 
både båd og besætning oftere i fremtiden  

ANHOLT MULTI-SERVICE 

 

 

 
 

MANGLER DU EN MAND TIL F.EKS 

                HAVEARBEJDE, HÆKKEKLIPNING ,GRÆSSLÅNING 

                OPRYDNING 

                LETTERE RENGØRING, VINDUESPUDSNING 

                OPSYN, LUKNING, ÅBNING OG KLARGØRING AF             

                             SOMMERHUSE 

                             UDENDØRS MALEARBEJDE  

                             RENSNING AF TAGRENDER OG RIGTIG MEGET 

                             ANDET 

                             ER DU ET FIRMA DER MANGLER EN     

                             ARBEJDSMAND NOGLE TIMER, DAGE ELLER  

                             ANDET ER DET OGSÅ EN MULIGHED 

RING TIL MIG PÅ 20132874  

OG FÅ OPLYST TILBUD/OG PRISER 

 THOMAS THOMASSEN 
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Tre nye, små film om ferie på Anholt  

udenfor sæsonen 
På initiativ fra Karen Konge, Lokal Brugsen – Norddjurs Erhverv, LAG Småøerne og Thomas Vovemod er der skaffet 

midler og opbakning til et projekt som sætter fokus på Anholt – også udenfor sæsonen. Initiativet hænger også godt 

sammen med de nedsatte priser på færgebilletter i efteråret. 

Målet med filmene er at få fat i nye Anholt-gæster. Budskabet i filmene er at vise Anholt fra en romantisk side med 

solnedgang og gåtur på Kærlighedsstien – storslået natur langt væk fra storbyen – tid til at nyde livet, hygge med øl på 

Debatten og måske en eftermiddagslur.  

Når du læser dette indlæg er filmene allerede i omløb på Facebook. Hjælp os med at dele budskabet. Klik ind på 

www.facebook.com/BrugsenAnholt og DEL DEL DEL.  

Vi hos Destination Djursland og Anholt Turistkontor er positive overfor initiativer der kan skabe liv og aktivitet på 

Anholt. 

Dette initiativ er støttet af Lokal Brugsen, Carlsberg depotet, Algot, Orakel Bar og Anholt Turistkontor (Destination 

Djursland). 

Med ønske om et farverigt efterår med nye gæster på Anholt 

Flemming Rasmussen 

Destination Djursland 

Også Filur & Bølle – band har forelsket sig i Anholt. 
 
Filur & Bølle –band, som for andet år i træk har spredt smil og livsglæde på Anholt, ved en lang række, store og små, 

koncerter, hvis særkende er stor inddragelse af publikum, er blandt de mange som er faldet for Anholts charme. 

”Efter vores 8 koncerter på Anholt i 2015, måtte vi simpelthen tilbage og spille i år. Her er jo bare skønt, også selvom 

man hele tiden får sand i skoene.” 

Og i 2016 var et af højdepunkterne for Filur & Bølle - band, da de spillede foran Brugsen, på årets Tour-de Anholt. Her 

fik de cyklende pirater, Obelix, Hulken, sø-kaptajner, operationssygeplejersker, kong Neptun, Hawai-piger, Ole i den 

gule førertrøje og andre farverige personer til at danse, og synge lystigt med på Flemming Filurs nye Anholt-sang, samt 

et udvalg af cykel-sange, med Bølle på solo-cykel-klokke og tværfløjte, mens Filur håndterede guitaren. 

Små glade lyshårede børn blev gæste-stjerner på diverse rasle-instrumenter, og i det hele taget lignede det noget fra en 

Visit Denmark-reklame, og man kunne let få den tanke, - at sommeren 2016 på Anholt, peakede lige netop dér.  

 
Filur & Bølle  - band, spreder godt humør på hele øen, og har foreløbig givet 5 koncerter på Anholt i 2016, herunder på 

Kroen, i havnen, ved Riccos, på Nordbjerg, samt spillet solen ned ved Orakel-Bar.  

"Filur & Bølle - band kommer tilbage til Anholt i efterårsferien  

 
De bedste hilsner fra Filur & Bølle 

http://www.facebook.com/BrugsenAnholt
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OBS: Ansøgningsfrist den 15. oktober 
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Anholt skole og verden –  

udkig og selvindsigt 
Af Gyrite Andersen, skoleleder på Anholt skole og børnehave 

 

Som lærer på Anholt skole  undrer man sig nogle 

dage over, hvordan i alverden man kan have så 

travlt, når man har så få elever at forholde sig til. 

Men det er nok  lidt ligesom, når man flytter til en 

større bolig,  man bruger den plads der er og undrer 

sig over, hvordan pokker man kunne være i den 

mindre bolig. Her på stedet undrer man sig over 

 

 

 

 

hvordan pokker man har været i stand til at under-

vise 26 elever i en klasse, når man har så travlt med 

4.  Eleverne bruger den tid, man har til rådighed – 

og når der kun er 4 elever i en klasse, så bruger ele-

verne tiden fuldt ud.  

Som lærer oplever man sin egen undervisning mere 

intens, da man ikke så ofte kan sætte eleverne til at 

arbejde sammen i grupper eller benytte andre pæ-

dagogiske arbejdsmetoder, hvor eleverne f.eks. cir-

kulerer rundt mellem hinanden , stiller spørgsmål 

og indlærer stoffet på den måde. I stedet er man her 

”på” hele tiden og den enkelte elev har langt mere 

individuel undervisningstid, end på de fleste andre 

skoler. Det er godt for eleverne, for den enkeltes 

læringsudfordringer bliver fulgt op og ingen bliver 

glemt. Det er simpelthen ikke muligt. Det giver og-

så tryghed for børnene – da de oplever, at de bliver 

set og hørt.  

Ikke bare på skolen og i børnehaven men i det lille 

samfund generelt, da alle ved, hvem de er. 

Som lærer er man her udfordret af at skulle differen-

tiere sin undervisning i langt de fleste timer, da man 

udover at skulle tage individuelle indlæringshensyn 

også skal tænke i aldersdifferentiering, da der som 

oftest er 3 årgange i samme klasse.  

Vi trives godt i vores overskuelige hverdag, men 

børnene har også brug flere intellektuelle og kunst-

neriske udfordringer, end vi selv kan give dem i det 

daglige. Derfor har vi i dette skoleår planlagt 4 em-

neuger med hvert sit kunstneriske indhold.   

Kunststyrelsen syntes godt om idéen og har derfor 

givet os tilskud fra huskunstnerordningen til at an-

sætte professionelle kunstnere til at undervise vore 

elever. Vi ønsker samtidigt at give eleverne mulig-

hed for at have emneuger sammen med flere jævn-

aldrende og har derfor inviteret elever fra fastlandet 

til at deltage.  

I uge 35 var det Malene der bor på Anholt og er ke-

ramiker og billedkunstner, der stod for planlægning 

og undervisning. Hun er huskunstner på Anholt sko-

le og står for den overordnede planlægning af alle 4 

emneuger.  
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Emneugens kunstneriske projekt blev fuldført og 

ugen bød ovenikøbet på tværfaglig autentisk un-

dervisning i flygtninge – og asylansøgningsudfor-

dringer, praktisk engelsk undervisning, geografi 

og  kristendomskundskab – i form af de 3 slørbæ-

rende kvinder, for der er ikke særlig ofte vi har 

besøg af kvinder med slør på Anholt.  

De yngste af børnene fandt ret hurtigt hinanden og 

kommunikerede lystigt på en blanding af mange 

sprog – de unge spillede bold og fiskede og de 

voksne fandt sammen i samtaler om det liv der 

havde været, det de håbede på og det der blev le-

vet lige nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere af familierne har efterfølgende givet udtryk 

for, at de gerne vil flytte til Anholt, hvis mulighe-

den byder sig. De oplevede det overskuelige liv på 

øen som helende for sjælen i processen med at for-

stå, hvordan deres liv havde formet sig så meget 

anderledes, end de havde troet det skulle for nogle 

år siden.  

De deltagende gæster var i den uge asylansøgende 

børn fra Voldby, der var inviteret til at deltage i 

emneugen sammen med deres familier. I alt 27 

gæster fra 8 forskellige lande. Vi var 50 menne-

sker til varm mad hver dag kl. 11.30 og der var et 

mylder af mennesker i alle aldre, med mange for-

skellige sprog, alt imens der blev arbejdet koncen-

treret med at fremstille en mosaikudsmykning på 

skolens væg samt mosaikbænke, der skal sættes 

op under vægudsmykningen.  

 

 

 

 

 

 

Vi fik også fremstillet mosaikbænke til at sætte 

rundt om et træ på Asylcenteret i Voldby. Træet 

står der endnu, men centeret bliver lukket og be-

boerne spredt for alle vinde i løbet af de næste må-

neder. Så vi skal finde et andet egnet sted til de 

fine bænke.  
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Ugen sluttede med en udendørs fællesspisning 

med mad fra mange forskellige lande og hvor en 

af vore gæster holdt en meget rørende tale, hvor 

han overrakte os en tegning af Mor Danmark, der 

holder verden i sine hænder. En meget smuk af-

ten – hvor vejret viste sig fra sin smukkeste sen-

sommerside , som det kan her på øen; vindstille, 

mildt  og uden forstyrrende lyde af nogen art, 

som akkompagnement til det stærke kulturmøde 

som ugen blev til.  

I uge 40 skal vi arbejde med lyde i naturen og 

lyde omkring os anført af komponisten Ane 

Østergaard. Eleverne skal optage lyde, opsamle 

lyde, bygge musikinstrumenter og til sidst opføre 

en koncert i kirken. Vi glæder os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I uge 2 er det tegningen og keramikken, der står 

for tur. Eleverne skal lære tegneteknikker og for 

alvor lære at arbejde med leret. Tine Hind er hy-

ret til at stå for undervisningen i tegning – og 

overskriften for ugen er evolution. 

 

I uge 22 er det litteraturen, der skal arbejdes med 

i form af fortællinger. Vi vil også beskæftige os 

med mad, sanser og det at være til stede.  

Emneugen er henlagt til Fyrgården, hvor vi skal 

spise og sove sammen. Katrine Faber er kunstne-

ren, der tager eleverne i hånden hele ugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desværre har den skole vi havde inviteret til at væ-

re med ikke kunnet finde tid til at deltage. Derfor 

leder vi nu efter en anden skole, der kunne tænke 

sig at deltage med en 5.klasse – helst en mindre 

klasse eller en ½ klasse, da vore lokaler ikke er så 

store . Vi sørger for indkvartering – sandsynligvis 

på madrasser i skolens gymnastiksal. 

Det meste af skoleåret er vi os selv, og leverne læ-

rer at læse og regne, tale engelsk og tysk og får vi-

den om naturfaglige kræfter og biologiens undere -  

indimellem med besøg af en gæsteelev i en uge el-

ler to, og som Dan Turèll sagde, så ”holder vi mest 

af hverdagen”. Men det er helt nødvendigt med in-

spirationen udefra for at sætte sig selv på spil og 

blive løftet åndeligt – så der ikke sker det digteren 

Gustaf Munch-Petersen frygtede; at  ”tænke  tanker 

af samme køn der intet kan føde” . 

Og i skrivende stund kan jeg høre Mellemste klasse 

og Yngste klasse have musikundervisning, hvor de 

i mindre grupper er gået i gang med at øve Sen-

sommervise og Jutlandia og lige før lavede Mel-

lemste klasse  en leg med tal og bold i matematik-

undervisningen ude i skolegården, mens Ældste 

klasse svedte over syrer og baser  i Fysiklokalet.  

 

Det er ikke så dumt at være barn på Anholt.  
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Min historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Min Anholt historie startede længe før jeg blev 

født.  

I 1934 tog mine bedsteforældre Carl og Else Hei-

ne på ferie til Anholt , med min mor Hanne som 

dengang var 2 år gammel. De blev så glade for 

øen at de vendte tilbage hver sommer. De boede 

enten i telt eller lejede sig ind forskellige steder. I 

1948 skulle de bo i telt men havde glemt telt pløk-

kerne, Albert gav dem lov til at bo i Kalveboderne 

side om side med hans køer. De købte hvad min 

bedstefar altid pralede af, Anholts mindste grund 

af Albert for 100,00kr. I 1955 byggede de så hus 

på grunden .Da min mor nåede konfirmations al-

deren og ikke ville konfirmeres, fik hun valget 

mellem 3 gaver. En fest en rejse eller en grund på 

Anholt. Hun valgte heldigvis en grund på Anholt , 

det blev på Fuglevej og grunden kostede dengang 

1000,00 kr. I slutningen af 60erne byggede min 

far Jørgen et stort dejligt hus til os på grunden. 

Det skulle være stort da vi var mange børn (vi 

endte op med at blive 7 søskende). Da jeg var 5 år 

gammel flyttede hele vores familie til Frankrig. 

Der har de lang sommerferie som først slutter i 

September.  Vi plejede at være på Anholt i hele 

August, og de største af os fik lov til at prøve at 

gå i skole på Anholt. 

Da jeg var 4 år ville jeg have en natklub sammen 

med min far, den skulle ligge inden i bollen hvor 

man skulle ride rundt på ponyer med små olie  

lamper. Det blev dog aldrig til noget men da jeg 

kom hjem efter 1 år i USA som 22 årig og stod 

uden job, fik jeg job på Anholt kro under Rigmor 

og Jens. Der var jeg fra Maj til September, deref-

ter fik jeg job for Orla nede på Sekskanten som i 

dag er blevet bygget ud og hedder Casablanca. 

Der kom en tømrer til øen for at bese et sommer-

hus, og indenfor 3 mdr. var jeg flyttet til Tårbæk 

og han blev far til mine to dejlige piger Ronja og 

Katja, som også igennem årene har gået på Anholt 

skole i nogle perioder. 

Efterhånden som pigerne blev ældre var jeg mere 

og mere på Anholt, og da den sidste flyttede hjem-

mefra tog jeg springet og flyttede herover. Jeg har 

nu boet her i over 5 år og har lige købt Almas hus, 

det er en drøm der er gået i opfyldelse. 

Selvom mine børn bor i KBH og jeg savner dem 

hver evig eneste dag har jeg valgt at bo på Anholt 

men jeg besøger dem ofte.  

Det er her jeg trives bedst. Hvorfor gør jeg så det ? 

At se lægen cykle forbi med 3 heste i snor, at gå 

ud og samle kantareller, at køre forbi den samme 

for 6. gang den dag og stadig hilse, at blive mødt 

med velkommen hjem, når jeg har været afsted, at 

det banker på og der står en med nybagt kage eller 

brød eller røget makrel eller noget andet som de 

synes jeg skal smage, roen, at hver tur på stranden 

og hver solopgang og solnedgang er forskellig, 

friheden til at jeg kan gå i brugsen i nattøj hvis det 

passer mig, lyset, at vi hygger på debatten, at vi 

har omsorg for hinanden, at hvert sted har sin egen 

duft, at køre ned midt om natten og kigge på havet 

når det stormer, og alle de skønne mennesker jeg 

har lært at kende herovre, er bare nogle af de ting 

som gør at det er her jeg har det bedst.  

Og så spiser vi forbandet godt herovre. 

Anja Rohde 
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Taxien har også åben  
i efterårsferien  

fra kl. 06:00 - 02:00 
Sightseeingture køres  

efter aftale.  

Anholt Taxi  
tlf. 20 22 90 06  

  
Pensionistmiddage 2016 - 17 

 

I Forsamlingshuset. 
 
 
 
 
 

Første spiseaften er  
Onsdag d. 26. oktober, kl. 18 

Pris: 50 kr. 
 

I år kan vi præsentere flere kokke. 
 
 
  
 
 
 

Tilmelding for hele sæsonen til 
Jette 3029 9312 

  
Alle fastboende pensionister med ægtefælle kan 
 tilmelde sig. Jeg hører også gerne fra dig, hvis du 
 kunne tænke dig at lave mad til pensionisterne  
 bare en gang imellem. 
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Etter 4 deilige uker på Anholt, satt jeg på fergen i stekende 

solskinn, og var nesten kommet til Grenaa da panikken 

grep meg. Jeg husket plutselig at både hus- og bilnøkler lå 

igjen i kjøkkenskuffen der jeg hadde bodd denne 

sommeren. Jeg hadde tatt dem ut av tasken for å slippe å 

bære på dem, noe jeg ellers aldri gjør. Så hva skulle jeg 

gjøre nå?  

Jeg hadde for lenge siden reservert plass på den fine 

fergen MS Bergensfjord fra Hirtshals til Bergen samme 

aften både for bilen og meg selv, avreise fra Hirtshals kl. 

2000, fremmøte senest kl. 1900. Nå var klokken 1430, 

Anholtfærgen ville snart legge til kai, og neste ferge fra 

Anholt ville først gå dagen etter. Det var umulig å booke 

om reisen til Bergen midt i høysesongen, og jeg ville gå 

glipp av det store familie-treffet, som jeg hadde gledet meg 

til i lang tid.  

Jeg følte meg lam i hodet, nå var gode råd dyre! Jeg løp 

ned til min gode venn Steffen, som tilfeldigvis var med 

fergen og satt i kafeteriaen. Vi diskuterte mange 

løsningsmuligheter, men forkastet dem en etter en. ”Tenk 

om noen kunne ha fløyet nøklene over” sukket jeg. Kjente 

vi noen med egen flyvemaskin? ”Jeg kan prøve å ringe 

Tønnes”, sa Steffen ”vi får håpe han er hjemme og kan 

gjøre det.” Men telefonforbindelsen ble brutt flere ganger, 

og vi måtte vente til vi kom i land før vi kunne ringe. I 

menneskemylderet på havnen fikk vi endelig snakket 

forståelig med Tønnes. Jo, Tønnes kunne fly, hvis noen 

kunne skaffe ham nøklene. Han måtte i så fall lande på 

Grenaa Flyveplads senest kl. 1630, hvis jeg skulle nå 

tilbake til Parkeringsplassen på havnen i Grenaa, laste inn 

bagasjen og nå Hirtshals i tide. Klokken var nå blitt 

nærmere 1515. 

Neste spørsmål var om huset på Anholt sto ulåst eller om 

noen var hjemme. Flere telefoner med spørsmål om noen 

kunne hente nøklene var til ingen nytte. En var på stranden 

i det fine været, en annen var på havnen, og det ville ta alt 

for lang tid å gå opp til byen og derfra videre til flyplassen 

med nøklene. Jeg fikk også gjestfritt tilbud om overnatting, 

hvis jeg ville ta fergen tilbake til Anholt og utsette avreisen 

på ubestemt tid, men det var ikke noe alternativ denne 

gangen.  

Så fant noen kloke hoder på å ringe Lotte, og da kom det 

fart i sakene! Lotte satte seg i taxaen, kjørte til huset som 

viste seg å være ulåst, fant nøklene i kjøkkenskuffen og 

raste ut til Tønnes, som gjorde flyet klart og satte kurs for 

Grenaa.  

 

 

Imenshørte jeg Steffen ringe å gi beskjed til noen om at 

han ville komme for sent til en avtale samme aften, han 

måtte ta seg av en liten redningsaksjon først. For Steffen 

ble jo nødt til kjøre meg ut til Fornæs, der Grenaa 

Gressplæn, unnskyld Flyveplads ligger, hvis 

redningsaksjonen skulle lykkes! Der sto vi så og ventet i 

spenning.  

Og kl. 1615 hadde jeg begge nøklene i hånden, gjorde opp 

med Tønnes for bensin og landingsavgifter, og så kjørte 

Steffen meg endelig tilbake til parkeringsplassen i Grenaa, 

hvor jeg fikk lastet bagasjen inn i min egen bil.  

 

 

 

Hvornår Steffen nådde sitt bestemmelsessted denne 

kvelden vet jeg ikke, men jeg for min del nådde fergen fra 

Hirtshals takket være koordinert og resolutt innsats fra 5 

gode hjelpere: Steffen, Nete, Kai, Tønnes og Lotte. Takk 

skal dere ha alle sammen, også dere andre som var ”stand 

by”, venner i nøden!  

– og Lotte, jeg lover å gjøre opp for kjøringen ved første 

anledning! ☺  

Vennlig hilsen Liv 

FLYVENDE REDNINGSAKSJON 

Når enden er god er all ting godt – det er både sant og visst – for avslutningen på årets sommerferie ble i 

overkant nervepirrende! 

Steffen søker dekning i skyggen - bilen står klar  

Godt å ha nøklene i hånden - Takk Tønnes, oppdraget utført!  
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Kære alle 
 

Så er min sæson ved at være slut, jeg  

lukker søndag i uge 42 og vil tage på lidt  

ferie med Thomas (vi venter dog lige til  

december så vi er sikker på sne og ski) men 

jeg åbner igen i uge 51 

Jeg vil gerne takke for alle besøgende i 

Færgens Cafeteria både af gæsterne til/på 

Øen og ikke mindst Anholterne, jeg er  

meget taknemmelig,  det har været en  

rigtig god, dejlig og lang sæson med mange 

gæster, roligt hav uden store bølger, gode 

og dygtige piger (Helen og Astrid og min 

mand Thomas), der hjalp mig gennem som-

merens til tider lidt kaotiske tilstande. 

Sæsonen blev lige udvidet med takst ned-

sættelser, så det var ikke så ringe endda. 

I september var der oveni også travlt med 

2 lørdage med hver 450 personer på Mølle-

ture, 900 mennesker der skulle have mad og 

drikke 

 

Vi ses til jul  
mange gode hilsner fra Gitte 

Hele året 

FRISK FISK OG  

JOMFRUHUMMERE  

FANGET UD  

FOR ANHOLT 

 

HELLEFISKEN 
FISKEBUTIKKEN PÅ ANHOLT 

- bestil eller læg besked på 

86319006 

                                                             

Kig ind til HELLEFISKEN  

på Facebook 
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Børnehaven 
Juni er lig med midsommer - en magisk tid fuld af lys og kraft. Urterne er stærkest nu, hvor de har suget næring fra so-
len. Vi har snakket om hekse og, som vi plejer, også fremstillet en til hele øens store Sankt Hansbål. Det er nu hylden 
blomstrer og dermed tid til den aromatiske saft. 
 

1. juni fejrede vi børnenes grundlovsdag sammen med de yngste skolebørn. Det er efterhånden blevet en tradition, at 
vi hører om Børnekonventionen og går til skurvognen, hvor børnene skiftevis holder taler om børns rettigheder. Der-
efter leger vi  og spiser madpakker. En hyggelig og vigtig dag! 
 

Vi er i markhaven mindst en dag om ugen i denne tid for at holde ukrudtet nede. 
15. juni fejrer vi valdemarsdag med et lille tema om flag. 
 

I år har vi fulgt skolens svømmedage, så vi har kunnet hjælpe og aflaste, når de yngste skolebørn har haft brug for det, 
for selvom vejret har været fint og vi alle er udstyrede med våddragter kan det alligevel godt være lidt koldt at svømme 
i åbent hav. 
 

Vi har været på 2 virksomhedsbesøg i juni; Anna gav os en rundvisning på Turist/færgekontoret og Elise viste os hendes 
atelier og inspireret heraf fremstillede vi selv skulpturer i ler. 
 

Vi blev inviteret til housewarming af Brugsens sommerpersonales skurvogne. En populær eftermiddag med et overdå-
digt traktement af kager, flødeboller og juice. 



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

Full-service 
sparringspartner

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

Vores løsninger bygger på indsigt. 

Vi vil forstå jeres forretning, jeres 

udfordringer, succeskriterier og 

forventninger. Det er en forudsæt-

ning for at skabe de rigtige effektive 

kommunikationsløsninger.

Since
1951
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Anholt Vognmandsforretning 
20209005 anholt.vognmand@mail.dk  

Mangler du vintersikring/opsyn med 
dit sommerhus, eller transport, 
gravning, træfældning, flis hugning, 
støbe/anlægsarbejde og meget  
andet ved sommerhuset,  
så kontakt os.  
Vi har udstyr og mange års erfaring 
i de fleste opgaver.  
 
Og så har vi et motto: 
"Konkurrencedygtige lokale erhverv 
skaber vækst for mere end dem 
selv, og sikrer det fremtidige  
øsamfund". 
 

 
Liselotte & Jan Sørensen 

Al´got fra havet søger personale til sæson 2017 

Til en ny sæson skal vi bruge ekstra personale udover Vores faste medarbejdere og opfordrer derfor 

gerne fastboende som har lidt ekstra tid til rådighed at søge. 

Vi skal bruge følgende ekstra medarbejdere til den nye is butik/café: 

2 - 3 ungarbejdere under 18 år til blandede opgaver som eksempelvis kundebetjening, opfyldning,  

afrydning m.m. 

Vi skal bruge følgende ekstra medarbejdere til restauranten hos Al´got: 

2 – 3 medarbejdere over 18 år til blandede opgaver som eksempelvis kundebetjening, servering,  

udskænkning af alkohol, opfyldning, afrydning m.m. 

Vi skal bruge følgende ekstra medarbejdere til køkkenet hos Al´got: 

1 medarbejder med køkken erfaring fuld tid hele sommeren. 

1 medarbejder med køkkenerfaring, primært til det varme køkken. Deltid hver aften fra 18 – 22. 

Vi skal bruge følgende ekstra medarbejdere til opvasken hos Al´got:  

2 – 3 medarbejdere under 18 år til opvask, afrydning samt diverse forefaldende arbejde. 

Henvendelse til Klaus på 41995100 eller mail algotfrahavet@gmail.com 

 

mailto:anholt.vognmand@mail.dk
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Dragetur 2016 
Fotos: Anne og Mia 
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Anholt Murer & Terrazzo 
Tlf. 40979684 eller 40419212 

Al´got fra havet 
Tusinde tak for den store opbakning fra fastboende og turister som har besøgt os  

i sæsonen 2016. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre sæson.  

Vi glæder os til at byde velkommen til sæsonen 2017 som byder på nye tiltag. 

Med venlig hilsen Anja & Klaus 
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Kanotur 
Vi har været på kanotur det er lang tid siden vi sidst 
har været afsted. Vi sover altid det samme sted og 
lejer kanoerne det samme sted hos en mand der 
hedder Carsten Yde i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne gang var der flere af de store børn med som 
er flyttet fra øen. Det var rigtig godt at se dem igen og 
alle legede med hinanden både de store og de små. 
Jeg synes det er dejligt at der ikke er nogen der bliver 
holdt udenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til andre kanoture vi har været på var der 
meget mere vand i åerne så vi skulle ikke bære  
kanoerne ret meget. Vi skulle sejle i rigtig langt men 
det var hyggeligt, jeg sejlede med min far og Julie. 
Jeg drev dem til vanvid, fordi jeg legede kommenta-
tor, og hele tiden fortalte hvilke kanoer der nu var  
forrest, og var ved at overhale og så videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejret var rigtig godt på hele turen, det regnede ikke 
en gang. Da vi var på Vindø, som vi havde slået telt 
op på, badede vi, og sejlede i kajak og kano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg fandt en igle i vandet, hvilket var megaulækkert. 
Magda syntes den var sød, og ville have den som 
kæledyr. Hun kaldte den Mikkel og slæbte rundt på 
den  hele dagen i en flaske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi lavede skumfiduser over bålet, og Marius og So-
phus spillede guitar og sang. Om aftenen når det var 
mørkt, gik alle rundt og lignede kykloper på grund af 
pandelamperne. De voksne fik ondt i ryggen af at lig-
ge i telt på liggeunderlag, men os børn kunne sag-
tens klare det. BØRN ER SEJEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligesom på vejen derop spillede vi på spillemaskiner-
ne på hjemturen på Stena Line. Sophus vandt en 
masse penge og vi andre købte slik for vores foræl-
dres penge. Lækker softice på færgen, den kan man 
godt spise til morgenmad. 

Jeg glæder mig til næste år 
Ludie Anna Bækgaard Hvillum, 10 år 

Fotos: Berit og Mia 
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PETANQUE på Anholt 

Petanque-spillet (det franske kuglespil med stål-kugler) blev første gang indført på Anholt i 1993. 

Undertegnede, som stiftede bekendtskab med petanque-spillet  i forbindelse med udstationering i 

Frankrig, foreslog Tanja & Peter, ejere  af Casablanca  (nuværende ejere af B&B) – at afholde en 

Anholt Open petanque-turnering. 

Tanja & Peter tog imod idéen og den første turnering løb af stablen og  blev spillet i sand-området 

foran Casablanca. Vindere blev et ”tjener-hold” fra Casablanca.........med undertegnede & søn som 

nr. 2!!! 

Ivan Petersen (Nordbjerg) deltog også – og han var på daværende tidspunkt marketing-direktør for 

Carlsberg – og synes at idéen var SÅ god – at han fik bryggeriet til at donerer rigtige petanque-baner.  FLOT! 

 I 1994 blev turneringen så afholdt på RIGTIGE petanque-baner foran Casablanca. Undertegnede med søn på 15 år 

vandt – og kunne efterfølgende blive opvartet på Casablanca med middag  inkl.. Vin, kaffe og avec!! SKØNT og FLOT! 

Anholt Open er fortsat – år efter år – og i juli måned 2017 kan der fejres  25 års jubilæum. Det har de sidste år været Al-

got der har stået for turneringen – og uddelt mange flotte præmier i form af middage og drikkelse.  Hvad de finder på i 

forbindelse med 25 års jubilæet vides ikke på nuværende tidspunkt  ......meeeennn mon ikke det bliver sjovt, stort og 

flot!!?? 

Petanque Klub på Anholt!!??  Ja – hvorfor ikke...sagde Jakob/Kirsten Gede og Frank/Gitte Wenzel...og så stiftede de 

Anholt Petanque Klub den 14. august 2004. Frank Wenzel har været formand siden stiftelsen – men valgte at trække sig 

i 2016. På den årlige 2016-generalforsamling på Algot – som gav forfriskninger til alle fremmødte – blev undertegnede 

valgt som ny formand!!  (Meget beæret) 

 Anholt Petanque Klub er med sine årlige 55-65 medlemmer  blandt  de 10-14 største petanque klubber i Danmark....

(morsomt...og lidt vildt !!!!)  

Hvert år i juli afholdes der klubmesterskab mellem medlemmerne.......og vinderne vinder meget flotte pokaler!!!  En rig-

tig god og tilbagevendende tradition som der er meget kamp, snak og drilleri omkring. 

Det koster kr. 50,-  per år at være medlem....og dette giver adgang til generalforsamling og klubmesterskab samt de 

ugentlige rødvinsturneringer i juli m.m.m. 

Anholt Petanque Klub takker både Casablanca og Oraklet – der har været meget positive for at man kan benytte deres 

baner i forbindelse turneringer!  Dejligt med sådan et sammenhold!!!  TAK!!! 

Nå Nå........Nu er du selvfølgelig mægtig spændt på hvem der vandt Anholt Open og Anholt Klub-Mesterskab 

2016.......ik’???   

 

 

SE FOTO   :-)      .................. 

Anholt Klubmesterskab  /  Mig med 
hustru Hanne 

Anholt Open  /  Mig med søn                                          

Ulrik Smith, Nordstrandvej 80 
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OBS: Ansøgningsfrist den 15. oktober 
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ANHOLT FESTIVAL 2016 

Igen i år, takker vi for den massive opbakning til festivalen.  
Vi takker for de mange donationer i form af penge, kager, arbejdskraft og musik.  

Vi takker for det gode humør og det gode vejr.. 
Festivalen var som vanligt en succes, hvor alt flød sammen i en helhed.   

Vi glæder os til onsdag i uge 30, 2017 
Hilsen bestyrelsen 
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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,    

 
Ring selv til forretningerne og bestil og hent så varerne i Lokalbrugsn                    

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 et dejligt efterår 
 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 

byder alle velkommen til forvirrende indslag i efterårsferien  
og følgende åbningstider i uge 42.: 

Mandag d. 17. okt.  0900 - 1200  og  1400 - 1800 
Tirsdag d. 18. okt.  0900 - 1200  og  1400 - 1800 
Onsdag d. 19. okt.  0900 - 1200  og  1400 - 1800 
Torsdag d. 20. okt.  0900 - 1200  og  1400 - 1800 
Fredag d. 21. okt.  0900 - 1200  og  1400 - 2000 

               Lørdag d. 22. okt.                 0900 - 1200 
               Søndag d. 23. okt.                 0800 - 1200 

Fra mandag d. 17. okt. kl. 0900 til fredag d. 21. okt. kl. 1000  er der i tårnværelset  
- midt i alle de private postpakker -  en udstilling af designstole. Afgiv et bud på den eller de stole I kan 

lide inden fredag d. 21. okt. kl 1000. Samme dag kl. 1100 afsløres de vindende bud. 
Smagsprøver hver dag i efterårsferien. Smag f.eks. de nye julesmåkager 

Fra uge 43 er åbningstiderne således: 
Mandag 0900 - 1200  og  1600 - 1800 
Tirsdag 0900 - 1200  og  1600 - 1800 
Onsdag 0900 - 1200  og  1600 - 1800 
Torsdag 0900 - 1200  og  1600 - 1800 
Fredag 0900 - 1200  og  1600 - 1900 

            Lørdag    0900 - 1200 
            Søndag       LUKKET 

20%-dagene er fredag d. 4. nov. og lørdag d. 5. nov, samt fredag d. 2. dec. og lørdag d. 3. dec. 
 

J-dagen fejres i tårnværelset  fredag d. 4. nov. fra kl. 1900. 
Der vil være juleøl til de voksne og cacao til børnene. 

 

Brugsen afholder adventshygge med glögg  lørdag d. 26. nov. fra kl 1400 



 

 

 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere et fabelagtigt efterår 

...så var der jo besøg fra Schweiz i foråret,  
Gitte og Martin 

Martin kløjes lidt med det danske… 
En dag de kom hjem fra lang gå tur fortalte han begej-

stret om alle de nysgerrige sællændere der dukkede op 
ude i vandet 

Hvor er det sødt at alle Anholts beboe-
re er enige og engageret om Marathon 

Ja posterne lå jo også langt 
fra hinanden 

Nina: ”Jeg vil så nødig diskutere noget jeg har forstand på”. 

Gösta: ”Nå så er det derfor du ævler konstant”. 

Hørt i ishuset i sommer: 
Lars havde fanget 2 rokker.  
Politimanden: kiggede på dem og spurgte  
”om ikke det var noget han sku tage sig af”. 

Frank anbefaler at bruge sikkerhedssko 

Sikken en sommer. 

Noah med sin ark var heldigere end os her på Anholt. 

Hvorfor? 

Hun kom 
Hun så 
Hun gik. 

Hent en banan i Brugsen og se  
voksenfilm sammen med Karen og Lykke 

Kurt kom forbi... 

”Bassometeret” står igen  

på kulde.... 

Sten samler på sten 

Fra Orakelbar: Jakob vil udvide og satser på  

2 solnedgange pr. aften næste sommer. 

Nogle er til ø-livet 
andre til hovedstaden. 
Klaus er både til Anholt,  
og køb’en’havn 

Nu har vi fået et lyserødt 
Barbiehus i byen og du 
kan nok leje et værelse 
hvis du er Ken…. 




