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Siden sidst
Vi er nu kommet et godt stykke ind i det nye
år, hvor vi har forladt en vinter med vind,
regn, sol, frost og kulde og går ind i et forhåbentligt dejligt forår.
Traditionen tro er det generalforsamlingernes
tid. Nogle er afholdt og andre kommer.
Jul, Nytår og fastelavn er vel overstået. I
modsætning til sommerens hektiske liv, er

Foto: Gyrite Andersen

vinteren dejlig stille.

Altså ikke at der ikke sker noget, for det gør der. Men stilhed og ro når vi kun er os selv. Vi arbejder, hilser på
hinanden i Brugsen, der er onsdagsspisning for pensionister, spilleklub om tirsdagen i forsamlingshuset, (og
tro nu ikke det drejer sig om vild hasard, nej, det er mange andre slags spil, og kaffe til 5 kr.) badminton i
gymnastiksalen, rygestopkursus, ginsmagning, yoga, fællesspisninger, vinterbadning onsdage og søndage og
mange andre ting. Der er det, vi finder på.
Julebelysningen bliver flottere år for år rundt i byen, i år gik der vist konkurrence i den.
Opfindsomheden om mangt og meget er stor i både forsamlingshuset, skolen og Brugsen.
Desværre har vi på det seneste måttet sige farvel til Jan Helmers og Hanne Rossen her på øen, og også til andre, som vel ikke boede her, men hørte til de trofaste gæster. Desuden er Benny flyttet og lykke til.
Vi har heldigvis fået flere nye fastboende. Velkommen til Anna Rose, Michael og lille Bille og Priscilla, Sigurd, Emma, Elin og Pamm, Johanna Katrine og Agnes. Desværre er det ikke altid de bedste boligmuligheder
der er for nye tilflyttere, men forhåbentlig viser der sig både job- og boligmuligheder hen ad vejen. For en
stund i vinter har vi også haft fornøjelse af Ellen, Hannah, Louise, Per, Thit, Storm og Sejr.
Der gøres klar til sommeren og i år er der mange nye tiltag på vej. ”Tanterne hus”, vandrehjem, ”butik Ø Delikatessen”, ”Ved vejen” og ”Dørken” åbner. Ydermere bliver der vandsportsaktiviteter.
Vi er blevet lettere Danmarks kendt siden sidst og har således kunne ses på TV, både med gin produktion,
”prøv en ø” projektet og den velkendte nordstrandvej, eller mangel på samme.
Foråret er på vej og isinger hænger allerede på tørresnorene rundt omkring i byen. Snart begynder børnene at
spille rundbold eller fodbold om aftenen.
I den kommende tid sker her mange ting som det ses i aktivitetskalenderen og inde i bladet. Både nye tiltag og
de faste forårstraditioner som fårets dag, five o’clock tea, påskebal og æggetrilning på Bollen. Der skal være
tangkursus, FOF højskole og metaldetektortræf.
Huse er stadig til salg og nogle få købes, der ombygges og renoveres.
Der gøres fortsat tiltag til at flere flytter til øen. Vi kan sagtens være mange flere.
Vi ønsker alle et alletiders forår og glæder os til sommernummeret.
Redaktionen
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Den 5. februar 2017 afholdt borgerforeningen den årlige generalforsamling, hvor formanden Liselotte Sørensen aflagde beretning om bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Et af hovedpunkterne i beretningen var projektet Red Anholts Kyst (se omtale senere i bladet), som borgerforeningen har iværksat for at sætte fokus på
kystsikringen på Anholt.
Efter valg til bestyrelsen på generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Liselotte Arentz Sørensen:

Formand og medlem af færgeudvalget

Kirsten Østergaard Rasmussen: Næstformand
Poul Jessen-Klixbüll:

Kasserer

Birgitte Dahl Jeppesen:

Bestyrelsesmedlem i Ø-sammenslutningen

Gyrite Andersen
Jens Schjøth Rosendal:

Medlem af færgeudvalget

Jens Ernst Svensson
Den 10. februar 2017 fik Anholt besøg af Udvalget for Landdistrikter og Øer samt borgmester Jan Petersen
m.fl. fra Norddjurs Kommune. Udvalget ønskede ved selvsyn at besigtige skaderne på kysten, vejen og cam-

pingpladsen. Besigtigelsen var en opfølgning på en høring i udvalget på Christiansborg i slutningen af januar,
hvor repræsentanter fra Norddjurs Kommune, Anholt Grundejerforening og Anholt Borgerforening deltog.
Det er bestyrelsens håb, at de mange positive tilkendegivelser fra politikerne om gerne at ville hjælpe resulterer i, at der findes midler til at iværksætte det allerede godkendte kystsikringsprojekt.
På generalforsamlingen blev Etly Steenberg udnævnt til æresmedlem af Anholt Borgerforening efter mange
års indsats i borgerforeningens bestyrelse.
Referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder kan læses på foreningens hjemmeside
www.anholtborgerforening.dk.

Kontingent til Anholt Borgerforening
På generalforsamlingen den 5. februar 2017 blev kontingentet for 2017 fastsat
uændret til:
1. person i husstand:
200 kr.
2. person i husstand:
150 kr.
Kontingentet bedes indbetalt senest 1. maj 2017 til turistkontoret eller på konto i Danske Bank
(reg.nr. 1551- kontonr. 1222538).

Med venlig hilsen
Kassereren
4

Anholt Kro

Nordstrandvej 19, 8592 Anholt
kro@anholt.dk

www.anholtkro.dk

86 31 90 80

Kroen er åben hver dag det meste af året

HELLEFISKEN
FISKEBUTIKKEN PÅ ANHOLT

1. APRIL - 15. JUNI
Bestil dagens fisk eller skaldyr fra Kattegat på 86 31 90 06
Levering til byen kl. 17 (ved Forsamlingshuset) eller ønsket sted efter aftale

16. JUNI – SEPTEMBER
Kig forbi butikken på Havnen, eller bestil pr. telefon
Åbningstiderne vil fremgå af opslag, Facebook og kan høres på telefonsvareren

OBS: Butikken er flyttet til hjørnet overfor Molevitten
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hjælp fra Kulturstyrelsens Huskunstnerordning havde vi

Så gik den vinter på Anholt skole

hyret Billedkunstner Tine Hind og vores ø kunstner Maleaf skoleleder Gyrite Andersen

ne Pedersen til at stå for emneugen. Emnet var evolution

Hyldest til hverdagen

og børnene skulle både arbejde med modellering og teg-

Jeg holder af hverdagen

ning. Det kom der nogle meget fine produkter ud af og

Mest af alt holder jeg af hverdagen

børnene fik prøvet kræfter med nye sider af sig selv.

Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter

Morgenkyssene
Postens smæld i entréen
Kaffelugten
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter
mælk, cigaretter, aviser De ældste elever deltog ikke, men var i stedet på Natur-

Jeg holder af hverdagen

faglig tur i Nordjylland med Bo. De foretog målinger af

………………………………..
Ordene er ikke mine – jeg har lånt dem af Dan Turell.

luftforureningen midt i myldretiden i Aalborg Centrum,

”jeg holder af hverdagen” …. Sådan har vi det også på

besøgte kraftvarmeværk og spildevandsanlæg og midt på
ugen havde historielæreren arrangeret et besøg i be-

Anholt skole. Vi holder af hverdagen, men vi oplever,
at der er for få af dem. Hvis man står på fastlandet og

sættelsessamling på Nordjyllands Kulturhistoriske muse-

skuer ud over havet og ikke kan se, men ved at der lig-

um efterfulgt af en guidet gåtur i besættelsestidens Aal-

ger en lillebitte skole langt ude i Kattegat, så tænker

borg.

man sikkert, at DER MÅ de da have tid til at have en

Og vi fik nye elever. Pamm og hendes 2 børn flyttede til

helt almindelig genkendelig grå hverdag, som man un-

øen for at ” Prøve en Ø” så nu var der pludselig 5 piger i

der ingen omstændigheder kan få stress af.

Mellemste klasse og en ny lille Agnes i børnehaven. I ja-

Når man så er på skolen, så ved man, at så enkelt er

nuar havde vi også Thit og Storm som gæsteelever i 3

det bare ikke.

uger og sørme om ikke også Ellen Rytter skulle være ø

Anholtspostens deadlines er udmærkede muligheder

barn og bo hos sin far i næsten en måned. Dejligt med

for at gøre status. Ved denne deadline i det spirende

input fra andre børn, der er vant til at gå i skole på andre

forår, kan vi kigge tilbage på de første vintermåneder

måder og skønt, at der er nogle flere at lege med i friti-

af 2017, hvor der har været alt andet end stille og gråt

den.

og hverdagsagtigt.

I kølvandet på Pamm og pigernes deltagelse i Prøv en Ø
kom også pressen forbi. En del af optagelserne foregik på

Emneuge og nye elever

skolen midt i madkundskab, hvor Mellemste klasse den

I den anden uge af skoleåret havde vi arrangeret em-

dag lavede sushi sammen med Mia og Albertine. Så avan-

neuge på skolen for både skole og børnehave. Med

ceret er det ikke hver gang, der er madkundskab
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på skemaet, men sandheden er jo, at der er mange på

mange år siden- var det oplagt at benytte sig af hans

Anholt, der er gode til at lave mad, så børnene lærer

tilbud om privat indkvartering hos ham. Drengene gik i

fra tidligt at sætte pris på god og spændende mad lavet

hver deres klasse og Birthe fik muligheden for at obser-

fra grunden .

vere det engelske skolesystem indefra i en uge. Marius
har skrevet om studieturen andetsteds i Anholt Posten.
Og SÅ blev det almindelig skolegang…… nej ikke helt. I
uge 6 havde Marius og Sophus deres obligatoriske projektuge – og Marcus, der går i 10. klasse, skulle lave sin
OSO. De arbejdede hårdt og intenst og de leverede interessante projektfremlæggelser om fredagen, hvor

familie og de andre elever traditionen tro var tilskuere.
Deres arbejde blev belønnet med tocifrede karakterer
til dem alle.

Anholt skole og verden
Vi havde også besøg fra den anden side af Jordkloden.

Øjebliksbillede

Karlis, der egentlig er fra Letland, bor nu i Bei- Jing i

Hvis vi fryser billedet fast lige præcis i dag, ser det såle-

Kina. Han kom på besøg og underviste Mellemste klas-

des ud: Solen skinner fra en skyfri himmel, træerne står

se i Mandarin, der er det mest udbredte sprog i Kina –

med knopper, der længes efter at springe ud og vinter-

og så fortalte han om det kinesiske nytår og eleverne

gækkerne myldrer frem af jorden og så har der har væ-

lærte at skrive kinesiske skrifttegn med tusch og pen-

ret silkehaler i træerne i weekenden.

sel. Karlis taler dansk, fordi han har gået på Vostrup

I Yngste klasse er der i dag kun 3 elever, da en besøger

efterskole i Vestjylland i 1999-2000 og i weekenderne

sin far på fastlandet, en anden er med sin familie på tur

og ferierne havde jeg den store fornøjelse at have ham

på fastlandet og lige nu har Hans på 8 sin dansklærer

boende som en slags bonussøn. I forbindelse med et

helt for sig selv, da de to elever i 0.klasse er i SFO. Vi

besøg hos sine forældre i Letland, tog han lige et smut

har sunget fødselsdagssang for Hans i fællestimen, da

til Anholt i januar. Rimelig eksotisk med stilheden, mør-

han havde fødselsdag i lørdags og i Mellemste klasse

ket og al den friske luft, når han er vant til at bo midt i

har de hængt deres fine plancher op med de kanonfor-

millionbyen, hvor forureningen er så slem, at man som

fattere, som de har arbejdet med på det seneste. Så nu

oftest ikke kan se solen for smog.

hænger Grundtvig, Herman Bang og mange andre og

Marius og Sophus i henholdsvis 8. og 9. klasse lærte

kigger på os, når vi spiser madpakker i frokostpausen.

ikke at sige tak på mandarin, til gengæld fik de talt rig-

Ældste klasse sidder lige nu og leder efter danske og

tig meget engelsk, da de rejste til Plymouth i det sydlige

internationale nyheder på nettet. Om lidt skal de frem-

England sammen med deres engelsklærer Birthe – sam-

lægge for hinanden og mig. Vi skal vurdere kilder, vig-

me dag som Karlis ankom med færgen. Vi havde skaffet

tighed af den enkelte nyhed og tale om ytringsfrihed og

en kontakt til Hele’s School midt i Plymouth, og da Bir-

pressens betydning. I 7. og 8. lektion arbejder vi med

the og hendes familie har en god ven, der bor i byen og

emnet musik i faget tysk – og jeg glæder mig til at

som ovenikøbet har været elev på samme skole for
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opleve, hvad de siger til Wagner og Mozart. Sidste gang
var der både tyske schlagere og rock på programmet –
så vi kommer hele vejen rundt. Mellemklassen skulle
have haft mig til historie i morgen, men får i stedet 2
kompetente undervisere udi praktisk historieundervisning; nemlig skulptør og keramiker Malene og Helle,
der både er tag tækker, fiskedame og kemiingeniør og
arbejder som pedel på skolen. De skal sammen med
eleverne tække taget på det vikingehus, som de har

gyndt at arbejde med synlige mål og læringspartnere.

bygget i efteråret. Nu er vejret igen godt nok til at gøre

Vi brugte noget tid på et internt kursus i efteråret 15 –

arbejdet færdigt.

og i efteråret 16, hvor Lotte Brinkmann fra Anholt Læringsværksted varmede op under os med pædagogiske

Set fra maskinrummet

problemstillinger. Vi fulgte op med kollegiale observati-

Selvom Anholt skole er Danmarks mest isoleret belig-

oner af hinandens undervisning og her i foråret har vi

gende skole og dagligdagen måske minder mest om en

aftalt, at vi arbejder med synlige mål og læringspartne-

friskole af Lilleskoleslagsen, er det på mange måder en

re – og vi evaluerer på en intern Pædagogisk Dag i Do-

helt almindelig folkeskole, når man kigger ind i maskin-

kugen, hvor vi aftaler, hvad det næste tiltag skal være.

rummet. Da skolen er en folkeskole under Norddjurs

I Norddjurs kommune har man derudover vedtaget et

kommune, skal skolen efterleve de samme tiltag og

tiltag omkring Synlig Læring og Trivsel, hvilket vi også

administrative arbejdsgange som alle de andre folke-

skal i gang med og så har man jo på regeringsplan ved-

skoler. Selvfølgelig klipper vi tæer og hugger hæle for at

taget en målsætning om, at alle børn skal undervises af

få det til at give mening for 13 skolebørn og vi bruger

lærere, der har linjefagskompetencer eller det, der sva-

f.eks. naturen i langt højere grad end de fleste andre

rer til. Vi skræver ret langt over fagene på Anholt skole,

folkeskoler. Det ville være tåbeligt andet, når skolen

men kan ikke helt leve op til de ønskede linjefagskom-

ligger midt i aldeles unik natur med 2 minutters gang til

petencer – så det er vi også i gang med at tilegne os.

ørkenen og 5 minutter på cykel til nogle af Danmarks

Alle disse tiltag med efteruddannelse, videreuddannel-

allerbedste strande. Vi finder også andre løsninger, når

se og ajourholdelse af administrativ og undervisnings-

der ikke er børn nok til holdsport i idrætstimerne og

mæssig praksis betyder, at der går mange dage med

gruppearbejde er lidt af en udfordring med 3 elever i

rejser til fastlandet. Mest for mig som skoleleder – men

Ældste klasse på hver deres klassetrin. Men eleverne

også for lærerne, der på skift rejser over for at tilegne

får de timer, de har lovmæssigt krav på at få og de del-

sig ny viden. En mødedag koster som regel 3 dage i alt

tager i trivselsmålinger og nationale tests ligesom alle

og er man særlig uheldig, ligger mødet eller kurset om

andre børn i den danske folkeskole. Folkeskolerefor-

torsdagen og så er næsten hele ugen forsvundet, da

men er også kommet til Anholt i form af længere skole-

der jo ikke går færge om onsdagen. Vi har mulighed for

dage og introduktionen af Synlig målstyret læring. I

på skolen at deltage i videokonferencer – men i praksis

Norddjurs kommune har man været i gang i 4 år og da

fungerer det ikke ret godt, da det kræver at møderne

lærerne på Anholt skole enten er helt ny fra august 16

eller undervisningen, som vi skal følge med i, foregår i

eller ret ny fra efteråret 15 – er vi herovre først lige be8

et lokale på fastlandet, som er udsyret med webkamera

gæstebørn. På Anholt skole tager vi skoene af, når vi

etc. Og det gør de sjældent.

kommer om morgenen.
Vi tager hensyn til Line, der gør rent efter os. På An-

Sådan er vilkårene, når man driver skole midt i Kattegat –

holt skole er madpakkerne ofte skiftet ud med rester

og det må man leve med. Heldigvis er der så mange an-

fra gårsdagens aftensmad, der så lige får en tur i sko-

dre ting, der opvejer dette. Vi har nærhed til eleverne på

lens mikroovn til frokost. Og så er Anholts børn tem-

en helt anden måde, end det er muligt at have på en stor

melig svære at få til at gå hjem fra skole, fordi de

skole. Der er ikke langt fra tanke til handling og vi kan

ofte liiiiige har gang i noget; en film de er ved at lave

med lynets hast lave planerne om, hvis der opstår noget,

eller noget hemmeligt, som de altså lige skal bruge

som børnene bare SKAL opleve. Det er helt umuligt at

klasselokalet til at arbejde i – ” og nu må du godt gå,

overse en elev – da vi har tid til at arbejde med det en-

for vi har travlt”. Når foråret for alvor melder sig, vil

kelte barns udfordringer.

børnene meget gerne spille rundbold. Men med i alt

Som lærer på Anholt skal man have en ret stor integritet

13 børn fra 6 – 16 er det lidt svært at få det til at fun-

og et være fagligt godt funderet, da man ofte er alene

gere. Så er det jo dejligt, at øens ældre medborgere,

om sit fag. Det betyder, at man kan savne nogle at sparre

der netop den aften var til pensionistspisning i For-

med omkring faglige eller didaktiske spørgsmål i daglig-

samlingshuset stillede op og var med til en omgang

dagen. Også derfor er det vigtigt, at man ind imellem får

rundbold.

mulighed for at rejse til fastlandet for at få noget inspira-

I morgen rejser jeg over til mødet i Grenå, der finder

tion. Som udgangspunkt bytter vi timer, når en kollega er

sted på onsdag. Skal lige have ordnet nogle ting på

væk, men vi har også brug for vikarer. Heldigvis er der

kontoret, før jeg kan tage af sted. Håber at der ikke

flere kvalificerede mennesker på øen, der kan gå ind og

er sygdom blandt lærerne, for så går der kludder i

tage timerne, når lærerne er væk for at blive endnu bed-

vikarplanen for resten af ugen. Hunden er afsat –

re undervisere.

kattene bliver fodret enten af søde nabo Inge eller

Anholt seje børn

en af de store piger på skolen og søsygepillerne er

Anholt skole er altså en helt almindelig folkeskole – og så

pakket – det ku godt hænde at blive en lidt anstren-

alligevel ikke. Lige om lidt kommer tiden hvor en del af

gende tur i morgen. Så er det bare ned i salonen,

børnene har tørrede isinger med i madpakken og skolen

have pude og tæppe med og så prøve at meditere sig

fyldes af den der særlige lugt af tørret fisk. Anholts børn

ud af skibets huggen sig gennem bølgerne. Hen på

er seje, når de om sommeren cykler de 3,5 km ned til

hotellet i Grenå og pakke kontoret ud i form af PC og

campingstranden, hvor de om sommeren får svømmeun-

medbragte papirer og bøger. Så skal der besvares

dervisning i våddragter. Selv nogle af børnehavens børn

mails, planlægges undervisning og ordnes andet ad-

cykler selv til havnen, hvis de er på tur. Anholts børn bli-

ministrativt. Måske kan jeg nå et møde med VIA for

ver aldrig kørt til noget som helst. De går eller cykler selv

at tale mere om de kompetenceudviklingskurser,

på besøg hos hinanden, da trafikken er sparsom. Anholts

som vi er i færd med at planlægge………..

børn leger med hinanden på tværs af alder som den naturligste ting i verden. Anholts børn leger i det hele taget

mere, end de børn jeg kender på fastlandet. De opfinder
nye lege i frikvartererne og de rigtigt gode til at inkludere
9

Red Anholts Kyst
Projektet Red Anholts Kyst, der er iværksat af Anholt Borgerforening, er et projekt, der - udover at samle penge ind - skal skabe fokus og opmærksomhed på problemet med at få gennemført kyst-sikringsprojektet på Anholt.
Der er på nuværende tidspunkt allerede indkommet rigtig mange store og små bidrag, så det samlede beløb i
skrivende stund ligger på ca. 500.000 kr., ca. halvdelen af målsætningen for indsamlingen.
Bidragene kan doneres via https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/ eller direkte på en separat konto oprettet af Anholt Borgerforening (Reg.nr. 9570 kontonr. 12107536 eller IBAN: DK753000
0012107536). Alle beløb og oplysninger fra bankkontoen samles på booomerang.dk, så det samlede indsamlingsbeløb vil fremgå her. Der gælder de samme regler for kontoen med hensyn til at få sit navn og logo mv.
nævnt som ved betaling via hjemmesiden. Når projektet udløber den 1. januar 2018, vil det samlede beløb
snarest derefter blive overført til Norddjurs Kommune.
Borgerforeningen vil hele tiden sætte fokus på indsamlingen, og heldigvis vil rigtig mange hjælpe på forskellig vis. Henvendelser om at hjælpe kan ske til Kirsten Rasmussen (krasmus14@ gmail.com) og Gyrite Andersen (gyrite.andersen@gmail.com).
Nogle af de tiltag, der allerede er under udarbejdelse, er påtryk af projektet på færgebilletten, information om
Red Anholts Kyst på færgen mv., deltagelse på Grenaa Havn til Grenaa FEST I VAND den 10. juni 2017 samt
ideer til event på campingpladsen i uge 30. Men flere ideer og tiltag er meget velkomne.
På forhånd tak
Bestyrelsen for Anholt Borgerforening

Udekøkken med stålbordplade
Børnehaven har fået et udekøkken, men manglede
en stor bordplade i forlængelse af køkkenet. Under

plastikken på billedet er vask og kogeplader.
Vi ansøgte derfor Grundejerforeningen om de ville
støtte Anholt festivalen og Anholt skole og børnehave og give et bidrag til køb af stålbordplade. Det ville
de og har støttet med kr. 5000.
Bordpladen skal dels anvendes under festivalen,
men også daglig bruges af børnene i Anholt skole og
børnehave.
Nu kan vi rigtig komme i gang med at lave mad udendørs.
Tusind TAK.
Støtteforeningen til Anholt skole- og børnehave
10

Foto: Kirsten Østergaard Rasmussen.

11

Fra det gamle arkiv
Jødekirken, flyverne og sognefogeden
vagtmandskab på havnen, og de boede i ”Jødekirken”
og havde vagtstue der.
Natten til 30 august 1944 fløj mængder af allierede
flyvemaskiner over Danmark. Flere af dem styrtede
ned i Kattegat. Hvordan det gik for nogle af flyverne,
skal her fortælles af Anholts Sognefoged og Kystbetjent Peder Dahlgren med hans egne ord, han skriver

til en hr Bjørnvad, ved- kommende har åbenbart skrevet en bog om krigen.
Vedrørende Deres artikel i Berlingske Tidende skal
Sognefoged Peder Dahlgren

Bag ved ”Molevitten” på Anholt Havn, lå engang et
rødt træhus, hvornår det blev bygget og af hvem vides
ikke, men det hørte til det, der dengang var Skibsproviantering og Sømandshjem, i dag ”Molevitten”.

var kystbetjent: Kl. ca. 0030 faldt der en maskine ned
sydvest af havnen, der blev skudt røde signallys op og
kort efter blev der et mægtigt bål. Kort tid efter vendte
et andet fly, som var passeret Anholt, og kom nu ind
imod havnen med tændt projektør, men maskinen måt-

Hvorfor blev det kaldt Jødekirken? Nok fordi der i

te ned på vandet i retning nord af havnen ved den så-

den østre ende var et mødelokale, som navnlig blev
brugt af Frelsens Hær, jeg husker at have været der til
møder flere gange.

jeg tillade mig at oplyse følgende fra Anholt hvor jeg

kaldte slusekost, vingerne sås over vandet da det blev
lyst.

Et vittigt hoved døbte
det ” Jødekirken, og
navnet blev hængende.
I den vestre ende var

indgang og et par rum,
ovenpå var værelser.
Huset brugtes vist

3
1

mest til bolig for Sømandshjemmets per-

2

sonale og søfolk.
Under sidste verdenskrig var der tyskere på
Anholt hele tiden, de

byggede barakker ude
ved Fyret, men der var
Molevitten set fra oven, bemærk tallene 1, 2 og 3
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Jeg havde en særdeles god kikkert
og observerede da et flag og en formodet gummiflåde i retning nordøst,
omtrent ud for fyrtårnet. Jeg alarmerede Redningsopsynsmanden og

Jødekirken

han lod da redningsbåden gå ud. Da
flyverne blev bragt i havn af redningsbåden fulgte jeg med dem til
Sømandshjemmet, og fik fyret op i et
komfur for at de kunne få tørret deres tøj i bagbygningen. (1) Imidler-

tid havde jeg glemt at få deres navne, da den tyske vagt kom og viste mig bort. Jeg kunne Nu gjaldt det om at komme ind i en baggård i Søikke engelsk, derfor måtte jeg sætte en god ven til at

mandshjemmet, og det lykkedes mig at komme ind i

skrive på et stort stykke pap med blåkridt, ”Skriv jeres køkkenet i baghuset, der var 2 anholterpiger samt
navn og nummer flere steder i fangerummet”. Dette

nogle unge tyskere, jeg spurgte pigerne om jeg skulle

skilt tog jeg på mit bryst og knappede uniformsjakken

hente dem en spand vand, og det var de glade for, der-

udover.

ved fik jeg anledning til at gå gennem gården og ud i
baggården hvor pumpen var.

Tegning af ”Jødekirken” af Peder Dahlgren og beskrivelse af hvordan han kom ind
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Imellem mig og det hus hvor fangerne
var, var der en cementmur på en
mands højde. Den tyske vagt, der gik
rundt om huset, der lå på nr. 3, kunne
kun se mig til brysthøjde, derfor bøjede jeg mig ned, halede skiltet frem og
gjorde tegn til fangerne, der så ud af
vinduet, de viste tegn på at de havde
forstået.
Efter at fangerne var ført til Køben-

havn forsøgte jeg at komme ind i huset
og op i fangeværelset, men den tyske

Fra venstre: Tolder Hansen, Kystbetjent Thorkild Johansen, 2 flyvere,
Stationsleder Gustav Stephensen, Peder Dahlgren, 1 flyver.

vagt stoppede mig, derfor måtte jeg meddele værten for Sømandshjemmet min plan, og fik ham til at

De 4 flyvere slap gennem fangenskabet, Piloten K.W.

følge mig til huset og sige til tyskeren, at vi skulle op

Humphris besøgte senere Anholt for at takke Red-

og se om taget var utæt og at han ikke behøvede at

ningsfolkene.

følge med. Bag på et spejl var der på pappet skrevet
navnene, ydermere under et bundbræt i en seng, samt

”Jødekirken” blev senere revet ned og en del af mate-

bag et stykke tapet som igen var fæstet med en knap-

rialerne anvendt ved et hus på Nordstrandsvej.

penål. Trods tyskernes vagt lykkedes det mig at få
smuglet en seddel med flyvernes navne og numre med
svenske fiskere til det engelske Konsulat i Stockholm.”

etly

Nyt fra museet
2016 blev et godt år, indtægterne blev rimelige, folk var glade for byvandringerne og loppemarkedet gik fint, selv om vi slet ikke kan måle

os med de andre loppemarkeder der holdes her på øen.
I 2017 fortsætter udstillingen om post til Anholt, idet den bliver ført
helt op til nutiden. Vi er klar over at der er lovligt meget læsestof, der
tænkes da også på at omsætte udstillingen til en bog.
Til sommeren vil vi lave en lille udstilling om de fantastisk festlige sommerrevyer der har været lavet på Anholt
før i tiden.
Vi har modtaget en masse ting fra ”Gurlis hus” og Etly er kommet på hårdt arbejde med, at se det hele igennem.
En del vil kunne ses på museet til sommer og se også ”det gamle arkiv” andet sted i bladet. Tusind tak for ting.
Vi holder arbejdslørdag den 22. april. Vel mødt :-)
Signe¤
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Foreningen Anholts Børn
Sommerens Loppemarked

bliver den 21. juli kl. 12.00-14.00
på Jordemoderpladsen.

Ting og sager kan afleveres efter aftale med Signe
tlf. 25560131 eller mail: hrsocialraadgiver@privat.dk

Balletundervisning for børn
i uge 29 med Gitte Lindstrøm
Hold øje med opslag
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REN DAG – arrangement 2017
Igen i år arrangerer Anholt Borgerforening REN DAG. Alle er velkomne til at møde op
lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 ved forsamlingshuset
Efter ca. 2 ½ times indsamling af plastik, flasker, tovværk mv. på strandene afsluttes i skolegården med servering af pølser og drikkelse for alle deltagere.

Markedsføringen af Anholt har taget fart
Virksomheder på Anholt arbejder tæt sammen med Destination Djursland omkring markedsføring af
ferieparadiset, Anholt. Året er startet med helt nye markedsføringsaktiviteter.
Jomfruhummer er omdrejningspunktet i kommunikationen.
Til årets hummerfestrival har vi trykt en folder
”Hummerdage på Anholt 4.-6. juli 2017”, og vi har lavet et
banner, som med skønne billeder fra Anholt, viser øen og i
tekst kort og godt fortæller om Anholts herligheder og
charme.
På feriemessen ”Ferie for Alle” i Herning i slutningen af februar præsenterede vi Anholt sammen med hele Djursland
på en 300 m2 stor messestand. Karen fra Brugsen , Jørgen
fra Molevitten og Anja og Klaus fra Algot delte foldere og
informationer ud og har forhåbentlig skabt en ny og øget
interesse for Anholt. Feriemessen blev besøgt af næsten
60.000 gæster.

Derudover bliver Anholt profileret på Destination Djurslands
platforme: www.visitdjursland.com og naturligvis
www.visitanholt.dk, i den hvervende brochure som vi udgiver på dansk, engelsk og tysk, og som vi distribuerer i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland og i vores turistguide. I ugen op til påske kommer turistguiden - også på de
tre sprog. Guiden bliver distribueret i 300 stativer som er
fordelt på Djursland og store dele af Østjylland.

Anja på Anholtstanden på ”Ferie for Alle” i Herning
24.-26. februar 2017

Vi håber at de nye tiltag giver nye turister til Anholt, og vi hører gerne kommentarer eller forslag til

aktiviteter.
Flemming Rasmussen, Destination Djursland
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Ansøgningsfrist til "Prøv en ø": 1. maj
http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/
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Forsamlingshusets kultur- og aktivitetsudvalg

Tangkursus

Fredag 5/5, kl. 18 til søndag 7/5, kl. 11
BEMÆRK - kun få pladser tilbage

Vi har indbudt 2 tangspecialister fra Endelave,
som kommer og lærer os, hvordan vi kan indsamle
og bruge tang i mad, sæbe, gødning, til husdyr og
meget mere.

Tilmelding efter princippet ”først til mølle”.
Der er plads til 25 på kurset.
Prisen er 350,- (inkl. materialer).
Tilmelding og evt. spørgsmål til
Anja Rohde, 2987 3688,
Skynd dig kun få pladser tilbage

Sidste nyt fra kultur– og aktivitetsudvalget
De næste arrangementer er påskebal d. 15. april og 5 o clock tea d. 22 april.
Vi har brug for nye aktive medlemmer, med gode ideer og energier. Så derfor,
hvis du har lyst til at være med i et sjovt og hyggeligt fællesskab , så lad os høre
fra dig. Vi laver løbende arrangementer så som baller, fester, fællesspisning,
fredagsbar, ginsmagning, tangkursus, osv. Kun fantasien sætter grænser. Ring til
Anja og hør nærmere.

De første 3 der gætter hvilken Anja, får et påskeæg.
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FESTIVAND
af Gyrite Andersen, Anholt Borgerforening

Lørdag den 10. juni går Anholt i land i Grenå
Anholt er blevet inviteret til at deltage i FESTIVAND
– en dags festival, der afholdes på havnen i Grenaa.
Arrangørerne er bl.a. Grenaa Marineforening, Anholt
havvindmølle park, Grenaa Havn og Kystredningstjenesten. Formålet med FESTIVAND er at skabe øget
opmærksomhed på forenings- og erhvervslivet ved at
gennemføre aktiviteter med vandoplevelser for alle
aldre på den fælles aktivitetsdag.
Anholt er blevet inviteret til at deltage med det formål
at informere om Kystredningsprojektet og forhåbentlig give besøgende på FESTIVAND lyst til at give et
bidrag til indsamlingen. Samtidigt kan anholtere, der
enten repræsenterer en forening eller har virksomhed
på Anholt , deltage i FESTIVAND, så besøgende kan
se hvorfor det er værd at støtte Anholt som helårssamfund.
Der er nu så mange, der har tilmeldt sig, at færgen har
sagt ja til at lægge en sejlads ind. Det betyder, at vi
sejler fra Anholt lørdag den 10. juni kl. 8.00 – og ankommer kl.11.00 til Grenå, efter at FESTIVAND er
gået i gang – i sig selv en vandaktivitet at se færgen
lægge til kajs.

hønseskidningskonkurrence, hvor overskuddet går
til kystsikringen. Malle laver en udstilling fra sit
værksted koblet sammen med en installation med

Alle deltagerne fra Anholt stiller op på færgen eller på
kajen i umiddelbar nærhed af færgen. Man kan så
komme ombord på færgen helt frem til kl. 18.00, hvor
færgen sejler tilbage til Anholt.
Deltagerne fra Anholt er; Orakel Bar laver sommerbar
på soldækket og har besluttet at donere dagens omsætning til Kystsikringsprojektet.
Restaurant Algot stiller op med smagsprøver og
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havet og kysten som tema. Anholt Gartneri deltager med en lille udstilling, Anholt Læringsværksted deltager med information om fjernundervisningsprojekter og Cafe ved Vejen overvejer, hvad
de skal have med i deres stand. Molevitten deltager
under en eller anden form, Anholt Camping deltager med en informationsstand, både Brugsen og
Lasses nye butik Ø Delikatessen deltager med
smagsprøver og info om Anholt og så er både Anholt Gin og Hellefisken også klar til en dag i Grenå.
På den mere sportslige side stiller Anholt Marathon op og Birgitte og Poul Anker tager kajakken
med til Grenå for at fortælle om deres kommende
vandsportsaktiviteter. Endelig holder Gitte åbent i
cafeteriaet og Borgerforeningen laver en stand i
cafeteriaet, hvor vi oplyser om kystredningsprojektet og sørger for at besøgende har mulighed for at
donere online.
Vi håber på at få en rigtig god dag med masser af
besøgende til aktiviteterne som FESTIVAND står
for og selvfølgelig hos os på færgen. Det skal nok
blive sjovt :-) og forhåbentlig indbringende til
Kystredningen.

KIRKESIDER
GUDSTJENESTER I ANHOLT KIRKE
Dato

Tid

Dag i kirkeåret

Søndag d. 9. april
Torsdag d. 13. april
Fredag d. 14. april
Søndag d. 16. april

Kl. 10
Kl.19.30
Kl. 19.30
Kl. 10

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Beskrivelse

Mandag d. 17. april

2. påskedag

Ingen

Søndag d. 23. april

1. søn. e. påske

Ingen

Søndag d. 30. april

Kl. 9.30

2. søn. e. påske

Søndag d. 7. maj
Fredag d. 12. maj
Søndag d. 14. maj

Kl. 10
19.30
Kl. 10

3. søn. e. påske
Bededag
4. søn. e. påske

Søndag d. 21. maj

Torsdag d. 25. maj
Søndag d. 28. maj
Søndag d. 4. juni

5. søn. e. påske

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10

2. pinsedag

Kl. 10
Kl. 10

Søndag d. 25. juni

Meditativ stillegudstjeneste **
Ingen

Kr. Himmelfartsdag
6. søn. e. påske
Pinsedag

Mandag d. 5. juni

Søndag d. 11. juni
Søndag d. 18. juni

Familiegudstjeneste med kirkekor
fra Hornslet *

Ingen

Trinitatis
1. søn. e. Trinitatis
2. søn. e. Trinitatis

Ingen

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.

FRA KIRKEBOGEN:
Dødsfald:
Jan Erik Helmers, 21. feb. 2017
Hanne Rossen, 27. feb. 2017
Ære være deres minde!
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Aktiviteter
EN UGE MED SANG:

Meditativ gudstjeneste

**

Store Bededag, fredag d. 12. maj. kl. 19.30:
En meditativ gudstjeneste indbyder til ro og eftertanke med læsninger, bøn, stilhed, lystænding, salmer og musik.
På Anholt har vi i de seneste par år holdt flere stillegudstjenester, hvilket vi har oplevet som en dejlig
afveksling til den alm. søndagsgudstjeneste.
Alle er velkomne ved gudstjenesten.

Kor-aften for alle

HUSK: Anholt Orgelfestival

Mandag d. 24. april eftermiddag og aften: for alle
sangglade mennesker, v. Thomas Lennart. Tilmeldingsfrist lige før påske, skriv til sognepræst Anne
Lautrup: lautrup73@gmail.com / 21751018. Angiv
navn og alder … det er tanken, at der bliver et kor for
voksne og et kor for børn.
Sangerne synger med ved koncerten den efterfølgende
lørdag.
ALLE ER VELKOMNE!

Onsdag i uge 28: d. 12. juli kl. 12-21,
…hvor dygtige organister fra hele Danmark
vil spille nonstop i Anholt Kirke. Man kan
gå og komme, som man vil, dagen igennem.

Koncert i Anholt Kirke

INFORMATION:

Lørdag d. 29. april kl. 16.00: Koncert med Hornslet
Kirkes Børne- og Ungdomskor, samt sangerne fra
”Anholt Børne- og Voksenkor” = alle dem, der har
sunget med om mandagen ☺ Fri adgang til at komme
og overvære koncerten.

Indsamling i kirken:

Familiegudstjeneste
- med kor
*

Søndag d. 30. april kl. 9.30 En festlig gudstjeneste i
børnehøjde, hvor Hornslet Kirkes Børne- og Ungdoms- I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våkor deltager.
benhuset 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.

”Det gamle redningshus” udlejes:

Sangaften:

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.
Inkl.. el fra maj-september. Ex cl. el i vinterhalvåret.
Ikke til overnatning.
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,
v. Poul Anker Boisen, tlf. 20 96 50 22

Mandag d. 8. maj kl. 19.30 i Anholt Kirke - Anholt
Menighedsråd indbyder til sangaften, hvor vi synger
sange fra højskolesangbogen. … Har du ønsker til salmer eller sange, da skriv gerne dine ønsker til sognepræst, Anne Lautrup: lautrup73@gmail.com /
21751018. senest onsdag ugen før. Ellers finder Eva
og Anne sange
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REFORMATIONSJUBILÆET 2017

I år er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg – en handling
der blev startskuddet til reformationen. Den danske folkekirke ønsker med markeringen af reformationsjubilæet at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed.
I dette og de næste numre af Anholt Posten vil temaet på kirkesiderne derfor handle om Luther og reformationen

95 teser - dokumentet der startede en

Giv pengene til de fattige i stedet
Luther leverede også en social kritik af afladshandelen, idet han opfordrede til, at man gav penge til de
fattige i stedet for at ødsle dem bort på unyttige afladsbreve.
Tese 43. Man skal lære de kristne: at man tjener de
fattige bedre ved at give til dem eller låne til dem,
end at købe aflad.
Afladshandel tillader rige mennesker at købe sig ud
af Skærsilden, mens de fattige må udstå deres straf.
Luther mente, at det stemte dårligt overens med den
kristne tro på, at Guds kærlighed er altomfattende og
gives gratis til enhver:
Tese 84. Hvad er det for en ny fromhed hos Gud og
Paven, at de tillader et ufromt og ukærligt menneske
for penge at udfri en from sjæl, som er elsket af Gud,
når de ikke tillader den samme fromme og elskede
sjæl at blive udfriet af kærlighed alene?

religiøs revolution

Martin Luther skrev 95 teser mod afladen som oplæg
til akademisk diskussion blandt præster og teologer.
Teserne blev iflg. traditionen tro hamret op på kirkedøren, som fungerede som en slags opslagstavle,
men meget hurtigt fik teserne stor opmærksomhed,
også udenfor lokale teologiske kredse, idet de blev
udbredt over hele Tyskland og i alle hjørner af Europa.

Gud tilgiver synder gratis

Eftervirkninger

Imod afladshandlen, som var blomstret op i senmiddelalderen, indvendte Luther, at Paven ikke kan sælge syndstilgivelse, for han har ikke har magt til at
tilgive synder. Det har kun Gud.

En af de vigtigste grunde til at teserne blev spredt så
eksplosivt var datidens nye massemedie – bogtrykning. En ny teknik opfundet af Johann Gutenberg
(ca. 1400-1468) betød, at bogtrykkerne kunne udgive
bøger, pamfletter og flyveblade i store oplag i hastigt
tempo. Prisen på tryksager faldt, og det blev muligt
for almindelige mennesker at købe bøger og dermed
få adgang til ny viden.
De masseproducerede tryksager var et effektivt kommunikations- og propagandamiddel.
At teserne blev spredt så hastigt overraskede Luther,
men hurtigt forstod han og hans følgere at bruge den
nye kommunikationsform til at sprede deres budskab
og fremme deres sag.

Tese 6. Paven kan ikke eftergive nogen skyld, men
kan kun erklære og fastslå, at den er eftergivet af
Gud.
Derfor mente Luther, at afladsbreve var unødvendige, for man kan ikke købe sig til Guds nåde. Den gives altid gratis:
Tese 36. Enhver kristen, som ret er knust, har fuld
syndernes forladelse af straf og skyld, for den gives
også uden afladsbreve.
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Den katolske kirke blev med Luthers teser udfordret
ikke blot teologisk, men også økonomisk, idet afladshandelen faldt drastisk efter udgivelsen af teserne. Kirken tog følgelig Luther meget alvorlig, og der
blev indledt en kættersag mod ham, som endte med,
at han i 1521 blev bandlyst af kirken.
Egentlig var Luthers ærinde en reformation af kirken. Men det endte i praksis med en splittelse, således af de, der protesterede, blev ”den protestantiske”
kirke, hvor Luther var den første af flere reformatorer.
Martin Luthers "95 teser mod afladen" er det afgørende udgangspunkt for reformationen i Europa.
’Folkekirken.dk’ & ’Luther2017.dk’

KONTAKTOPLYSNINGER:
Sognepræst:
Anne Damkjer Lautrup
Østervej 12
tlf. 86 31 90 56
E-mail: lautrup73@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder: tlf. 3029911
Kirkeværge:
Poul Anker Boisen, tlf. 20 96 50 22

Vi takker for deltagelse, omsorg og varme tanker ved Jans begravelse.
Tak for en smuk tale i kirken, rørende sang og musik udført af Albertine og Jacob og for gravernes hårde flid.
Tak for at gøre dagen smuk.
”(….) selv de tungeste sten kan bæres af kærligheden”.
Eva, Anna, Rasmus, Dorte, Mikkel og Emil

Hanne Rossen født den 4.10.1938 i Roskilde,
sov ind den 27. februar på Hospice i Rønde.
Onsdag den 8. marts blev hun begravet fra Anholt Kirke.
Det blev en smuk og dejlig dag, som hun ville have været beæret og rørt
over.
På hendes, min onkel, fætter, fars og mine vegne, af hjertet tak til alle som
bidrog.
Tak for
Forudgående ledsagelse til Kapellet
De mange smukke blomster og hilsnerne
Plan og udførelse til bemanden, graverne, bærerne og kirkens personale
Hjælpen i Forsamlingshuset
Deltagelse både Jer som kom, og alle som udtrykte medfølelse på anden vis.
Mor Hanne - elsket og savnet
Helle
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ANHOLT MARATHON DEN 2. SEPTEMBER 2017

TILMELDING TIL ÅRETS LØB:
42 km – 21 km – 10km – 10 km walk
ALL INFO FINNES PÅ:
www.anholt-halvmaraton.dk

Kridt skoene og bli med du også!
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VIL DU STØTTE ANHOLT MARATHON?
Vil du støtte Anholt Marathon ved
å købe en hoodie?

Velkommen som sponsor eller hjælper!
Vi tager gerne imod alle typer sponsorstøtter,
gaver til præmie-bordet og
anden hjælp vi kan få!

De lækre sponsortrøjene (med zip) får man
hvis man sponsorerer løbet med minst 1000 kr.
Sett ind ønsket beløb på Anholt Marathons
konto og ta kontakt til Mia snarest og oppgi
ønsket størrelse. Så vil du få sponsortrøjen
levert i god tid før neste løb☺

Alle som også ønsker at blive frivillige
er hjertelig velkommen!
Uden alle Jer, intet løb!

En lignene trøj (uden sponsortekst, men med
anholtlogo) kan du bestille for 350 kr. Ta
kontakt med Mia snarest og oppgi størrelse.

Kontakt:
MIA: pottershus@gmail.com tlf 40 59 49 80
MOA: moa.bjorn@gmail.com tlf +4747478016
BENT: bra@sar.dk tlf 30 92 08 45

/Mia, Moa, Bent og Brian

Vi ses til Anholt Marathon 2 september 2017

Abonnement på Anholt-Posten 2017
En stor tak til de mange, der ved at abonnere på Anholt-Posten i 2016 støttede Anholt Borgerforening.
Abonnementet på Anholt-Posten i 2017 koster uændret 250 kr. for alle fire numre. Beløbet kan indbetales på
konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 1222538 eller på turistkontoret.
Beløb udover abonnementet modtages gerne, men i år er der stort behov for bidrag til Red Anholts kyst (se anden
omtale i Anholt-Posten).
Nye abonnenter kan henvende sig til kassereren Poul Jessen-Klixbüll (pklix@pc.dk eller 66108054).
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Forår….

Og…. Hvor er billederne fra?
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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

Der findes et sted så råt og uspoleret. Et sted, hvor havet
og vinden bestemmer livets gang. Hvor bølgerne ubarmhjertigt gnaver bid for bid af kysten. Et sted, som er omringet af forliste skibe, druknede søfolk og flere mystiske
historier, end nogen kan huske.
En plet på kortet, omringet af saltvand, havfruer, sæler, og
sikkert også jomfruhummere. Hvor vindens susen i ørkenen fortæller ældgamle sagn om varulve, hekse, dværge og
røverbander for den, der lytter.
En ø så isoleret, at luftforurening ikke eksisterer, og
mængden af spiselige bær, planter og rødder er ganske enestående. Der findes et sted, hvor enebærbuskene står i tusindtal. Hvor regnvandet filtreres igennem en ørken af
sand og bliver til verdens måske reneste og blødeste drikkevand.
Anholt - Lille og undseelig, men barsk og storslået. En ø,
hvor naturen er grundvilkåret, hvor ro og eftertænksomhed
går hånd i hånd med skumsprøjt og kuling – og hvor en
mand hellere siger for lidt end for meget..
Med kærlighed har vi hældt det på flaske. Som en hyldest
til Anholt og dem, der lever..
Mindre pis, mere gin.

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

FÅRETS
DAG

15. april i Anholt Gartneri

Forårssnak og lammekæl
kl. 14 – 16
Vi laver selvfølgelig
som sædvanlig brød
og pesto.
På gensyn
Lotte og Morten
- og mågen
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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 forudsætning for at skabe de rigtige effektive
kommunikationsløsninger.

KONCEPT & DESIGN

GRAFISK PRODUKTION

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

Johnsen A4Annonce 2017.indd 1

GAVE- & REKLAMEARTIKLER

Johnsen Graphic Solutions A/S
Japanvej 3 · DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

HÅNDTERING & DISTRIBUTION

Johnsen Creative Agency A/S
Dusager 6 · DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

22/03/2017 13.12

Kære fastboende og grundejere
Vi, ”Prøv en ø” gruppen, skriver til jer på vegne af forældregruppen bag Anholt Skole og Børnehave.
Anholt er et fantastisk sted at bo, for ældre, voksne, unge og børn. Derfor vil vi gerne tilbyde mennesker den mulighed at prøve at leve og bo her. Vi ønsker at være flere fastboende og har startet et
projekt for at få familier at prøve ø-livet. Se også andet sted i bladet.
Vi mangler stadig boliger, der kan indgå i projektet og ved, at der er mange huse som står tomme
store dele af året.
Vi beder jer derfor overveje, om I kan tilbyde at låne jeres hus ud i vinterhalvåret til en familie/
eller enlige i en kortere eller længere periode, eller om I kender nogen, der kan? I vil selvfølgelig

blive medinddraget i, hvem der skal låne huset.
Der er ingen udgifter forbundet for jer, men der kunne være en eventuelt mulighed for at få lavet noget på huset eller andet.
I kan selv angive hvilken periode og hvor lang tid, boligen vil være disponibel.
Et sommerhus/helårshus der står tomt i vinterhalvåret kunne lånes ud til gavn både for huset, og for
dem som får glæde af det.
Og i bedste fald resulterer dit bidrag i, at vi får nye anholtboere!
Hvis I er blevet nysgerrige og har lyst til at få mere af vide, kan henvendelse ske til:

Signe Hylby 25560131. hrsocialraadgiver@privat.dk
Eller læs mere på: www.anholtliv.dk/proveno

Foto: Helle Rossen
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Altid friskbagt kaffe og kage 30,-

Kære Alle
så åbner cafeteriet igen
den 3. april og helt til og med
uge 42
følg med på Anholt-færgens
Facebook side
med dagens gode overraskelse
eller andet

Bestil mad med fordel så det er
klar når I kommer ombord

Morgenmad på færgen:
bestil og der er dækket op
med brød, kage, flere slags ost,
juice, honning, marmelade,
Nutella,2 slags pålæg, bacon/æg
og kaffe/te
100 kr
bestil senest dagen før (sms
22307934)eller i Cafeteriet

Husk madpakke til videre
tur på fastlandet:
1 sandwich
1 sodavand
1 lille pose chips
1 chokoladebar
80,-
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Hele's School and the visitors from Anholt
The young people curse just as much as the Danish teenagers and some of them are not very
kind to each other, similar to us from Denmark.
On Hele´s school they also have a Cadet Force,
where they learn about the military and how to
use guns and stuff. Scary.

Hele´s school is a school with 1300 students
and Anholt school has 13, how does two students from Anholt do on the big school from
Plymouth?
Marius Bækgaard Hvillum

Hele´s school is a school in England, with over 1300
students. It is not a private school but a public
school. In January 2017 Anholt school's oldest students (Sophus and me) visited England in 10 days.
Seven of the days we went to Hele´s school in Plymouth. I learned a lot of English and a lot about English culture. The boys and girls at Hele's school had
school uniforms on, the girls had skirts and a jacket
with Heles school logo on it and the boys had a suit
with the same logo. On Anholt we can just wear what
we want to. The classes were different. For each
subject, we had a different classroom.

Before we came down to England our teachers said
that the people in England don`t curse and swear,
but after I came to the school and got to know the
young people of England, I got another view of the
language and the use of it.
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Instead of normal gymnastics they had rugby and
a trainingcenter.

In England schools are very strict, the teachers
are taught to teach another way than in Denmark. Sophus and I got a lot of attention from
the girls, they were very exited about us because
we were very exotic and beautiful they said. I
learned that you can get to know people very
fast if you just seem interested in what they do
and laugh at their jokes. When I visited Heles
school my friends said that if I didn't tell them I
was from Denmark they wouldn't have noticed I
wasn't from England.
Overall, I think that Hele's school was amazing to
visit and very exciting.

Langt Ude festivalen tilbage i nye klæder
Igen i år forsøger holdet bag festivalen Langt Ude på Anholt at give en platform for den eksperimenterende
kunst på Anholt fra d. 1/08-10/08. I år bliver det på en lidt anden måde.
Efter to udgaver af det eksperimenterende kunstkaos Langt Ude på Anholt og mere end 30 unikke kulturbegivenheder, er Langt Ude på Anholt nu klar til at fortsætte i nye rammer under Anholt Kulturforening af 1995.
Den gamle kulturforening er blevet vækket til live til at være med til at kunne indramme et så stort og fleksibelt foretagende som Langt Ude på Anholt.
Vi pusler lige nu med programmet, og igen i år bliver det musikken og den kunstneriske optræden i naturens

egne rammer, der skal fylde programmet ud. I år er festivalen også med i programmet for Aarhus 2017. Og i år
skruer vi også op for de gastronomiske udfoldelser igennem en række fællesaktiviteter i madens-tegn. Dermed
er Langt Ude også med i arbejdet som del af Norddjurs som europæisk gastronomi region.
Vi glæder os til at fremlægge vores arrangementer for jer. Og hvis du vil være helt opdateret, kan du kigge
med på vores facebookside: Langt Ude på Anholt eller vores hjemmeside: langtude.com. Vi har altid brug for
flere frivillige, der vil være med til at lave festivalen, så hvis du har lyst, skal du endelig tale med os eller skrive til os på anholt@langtude.com

Anholt Murer & Terrazzo
Tlf. 40979684 eller 40419212
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En lille bid af Anholt

I disse tider hvor diverse navngivne og unavngivne
storme tager bidder af Anholt, har min familie og jeg
valgt at tage springet og erhvervet os vores egen lille
bid af øen. Nærmere bestemt matrikel 3A (Bygaden
6), således at ”Gurlis Hus” nu er Kristine, Hannah,
Naja & Jakobs hus. (Faktisk mest kreditforeningens
hus, men sådan er der så meget). Så nu bliver vi jo
nok nødt til at blive boende ☺!

Til gengæld er logistikken på øen også til at overskue,
og vi har ikke længere dårlig samvittighed over ikke
at se nok til vores børn – nu ser de os næsten alt for
meget. Når de altså ikke lige farer rundt på egen hånd
med de andre børn på øen! Og så er der jo den fanta-

Vi kom hertil fra Storbyen Aarhus med 2,5 tons af

stiske natur, roen, det nære og ikke mindst de rimelig

vores nærmeste ejendele for 8 måneder siden efter at

rare Anholtere, vi efterhånden lærer flere og flere at

have sat fod på Anholt én gang. Endnu et stort spring! kende af. Mange spørger dog lettere bekymrede, om
”Hvor lang tid giver I så det med Anholt - et par år

vi nu også kan finde ud alt det der med håndværk og

eller hvad?” spurgte familie, venner og bankrådgive-

istandsættelse. Sådan et par lærere og pædagoger med

re... Men der gik faktisk kun lige til Andespillet op til bløde musikantfingre! Men nu har jeg i hvert fald lige
jul, så hørte vi, at nu havde vi købt hus. Som de sidste bestilt et par rigtige arbejdsbukser og en excenterslipå øen, vil jeg tro.
For vi fandt i hvert fald ret hurtigt ud af, at vi føler os

ber over internettet, og så det skal nok gå alt sammen.
Bid for bid!

hjemme hér, og at det ikke er værre end så mange andre steder i landet, og så kunne vi jo lige så godt byde

på et hus
Den romantiske drøm om at komme væk fra det fortravlede liv i byen, bliver selvfølgelig mødt af virkeligheden herovre. For vi har vel nok ligeså travlt med
arbejde, arrangementer og møder som før vi flyttede,
og livet er ikke én lang sommerferie, selvom vi bor på
Kattegats perle. Men det er der jo også en tryghed i.
Og nu hvor vi har købt hus, ved vi også, hvad vi skal
bruge vores tid på, når vi har fri. Dejligt overskueligt
det hele!

Jakob Grell
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Reception på Tanternes Hus
Pga. tidspres er vi nødt til at flytte dagen for åbning på Tanternes Hus.
Derfor ændrer vi datoen for reception til d. 25-06-2017 fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Skriv dagen i kalenderen. Kom glad. Alle er velkomne.
Der vil være lidt godt til ganen og til halsen.
Vi glæder os til at åbne og byde jer alle velkommen og hygge om jer i haven, på
terrassen, i gårdhaven og i restauranten.
Om vores koncept er det rigtige må tiden vise, ellers må vi rette til. Vi er åbne for
gode ideer fra alle jer, der har ønsker og forslag, at gøre Tanternes Hus til et godt
sted at være.
På gensyn hos Tanternes Hus
Kærlig hilsen
Ronald og Maylu

ANHOLT FESTIVAL 2017
støt Anholts børn

Onsdag den 26. juli
Hjælpende hænder og donationer modtages gerne.

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

Følg os og programmets udfordring på facebook

Vi glæder os Hilsen bestyrelsen
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Kapitel I
Når du knuser enebærrene imellem dine fingre, dufter det af gin. Det ved alle. Alle, der kender duften af gin. I årevis har
folk talt om det faktum, og om muligheden for, at lave de velduftende små kogler om til netop gin.
Netop dette emne var også genstand for en samtale der fandt sted for ca. 2 år siden på min terrasse. Min makker Thøger
og jeg, havde begge haft tanken og jeg havde lavet flere forsøg med enebær-snaps, hvilket kan minde ret meget om gin.
Vi diskuterede muligheden og ikke mindst hvorfor det aldrig var gjort. Hvorfor havde ingen forfulgt denne oplagte mulighed. Anholt er mere end fuld af enebær og øen rummer det mest fantastiske drikkevand på planeten. Hvorfor havde
ingen lagt disse to ting sammen, hvad var årsagen??
Vi kom aldrig frem til et svar. Det virkede så oplagt, at forfølge ideen.. så det gjorde vi..
Vi begyndte at finde opskrifter. Vi lavede den ene fantasifulde ”snaps” efter den anden, og det var langt fra dem alle, der
var drikkelige. I starten røg meget direkte i vasken alene på ”duften”.
Imens vi eksperimenterede talte vi om, hvordan vi skulle gribe sagen an. Vi var ikke i tvivl om, at vi ville lave et destilleri. Vi ville lave gin fra Anholt, på Anholt. Vi manglede bare lige den rigtige smag, et destilleri, penge og en hulens
masse tilladelser.
Efter at have sat os ind i, hvad der kræves for at få lov til at lave sin egen spritfabrik, begyndte vi at lede efter midler. Vi
skulle skaffe en del penge for at projektet kunne blive en realitet. Vi undersøgte og undersøgte, og kom dybere og dybere ned i en masse økonomisk og juridisk hurlumhej. Vi kom lige så stille væk fra essensen af det hele.. at lave gin. Vi
begyndte at diskutere penge og tilladelser, frem for duft og smag. Vi måtte gribe det anderledes an. Det var her vores
slogan opstod; ”Mindre pis, Mere Gin..”
Vi var nu kommet så tæt på den endelige smag, at vi var klar til at gøre noget. Det viste sig også, at vi var nødt til at gøre
noget. Vi var ikke længere alene om, at ville gøre noget seriøst ved tanken om Anholtgin.
Vi begyndte at lede efter et destilleri på fastlandet. Vi måtte have vores gin ud i offentligheden og vi måtte have eksperthjælp. Og, hvilken bedre ekspert kan man forestille sig, end en verdensmester? Vi fik kontakt til Anders Bilgram fra
Nordisk Brænderi i Fjerritslev. Anders har vundet mange fine priser for sin spiritus, og ikke mindst Guldmedalje for sin
gin. At manden oven i købet er en super fin fyr, gør ikke sagen ringere.
Med Anders´ hjælp og Anholts natur, kom de første flasker Anholtgin på markedet i februar 2017. I den forbindelse skal der lyde en kæmpe stor tak til Anholts befolkning. Sikke en modtagelse. Vi er i skrivende stund ved at løbe tør
for Batch nr. 2 (anden omgang), og vi glæder os til sommeren og alle de glade
gin-drikkende sommergæster.
Dette var første kapitel i historien om Anholtgin. Følg med i kapitel II, der
handler om, at opføre et destilleri på Anholt, de udfordringer som vi helt sikkert
møder på rejsen, og det videre salg af Anholtgin.
Jakob Kjærgaard

43

Vinter/forår 2017 i Anholt Børnehave
Så er vi ved at være kommet igennem en ikke sær-

Vi startede det nye år op med endnu et kunst-

lig snefyldt vinter! Koldt har det dog været, men

projekt sammen med skolen. Emnet var evoluti-

ikke for koldt til et aktivt udeliv. Om vinteren har vi

on og ud over at børnene fik lavet en flot og vel-

jo næsten naturen på Anholt for os selv, hvilket

besøgt fernisering, gav det os anledning til at

giver børnene ekstra gode muligheder for fordybel-

fordybe os i livets opståen og udvikling – i børne-

se og udforskning, at lave huler og opfinde naturle-

højde.

gepladser. Ind i mellem tager vi også cyklerne på

Derudover har vi jo hele tiden gang i større eller

kortere eller længere ture, og mange af børnene

mindre emner, og når vi ikke er udenfor, finder

tramper selv afsted, både op og ned ad bakke.

vi også tid til at udfolde vores kreative sider.
Som noget af det seneste, har vi arbejdet med et
materiale, der hedder Førstehjælp i Børnehøjde,
og det kommer fint i forlængelse af vores mange
snakke om det at være en god ven. For en god
ven er f.eks. én der trøster, hjælper og henter en
voksen. Vi øver også stabilt sideleje og hvordan
man ringer 1-1-2.

I december havde vi, ud over et hyggeligt og tætpakket juleprogram med julesang i Brugsen, børnejulefrokost, Bazar og Luciaoptog, også besøg af
en nisse fra Lapland ved navn Alma Selma Rensdyrgevir. Hver dag kunne vi finde små beskeder om,
hvad hun havde bedrevet i løbet af natten, og nu
hvor hun for længst er rejst, venter vi på et lille
postkort, så vi ved hun har det godt!
Som man tidligere har kunnet læse om i Anholt Posten, har vi fået en familie til Anholt via ”Prøv en
ø”. Dette har heldigvis også betydet, at vi har fået
Agnes på 3 år i børnehaven. Fra april har vi også
glæden af Alberte på 4 år, hvis familie skal bo på
Anholt i nogle måneder.
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Børnehavens børn hjælper også til med Anholts
kystsikring! I samarbejde med Anja Rohde har børnene samlet stykker af den både danmarksberømte og bortskyllede asfaltvej mellem havnen og
campingpladsen. Disse stykker kan købes ved Anjas hus fra påske og frem, og vil kunne bruges som
fyrfadsdekorationer, som ud over at sprede hygge,
også vil kunne varme ejeren om hjertet, da indtjeningen selvfølgelig går til kystsikringen.
Nogle af jer har måske lagt mærke til, at Mia og
Jakob lidt oftere er med færgen her i foråret. Det
skyldes, at vi (ligesom Kirsten gjorde i efteråret)
deltager i Norddjurs Kommunes ICDP-kursus. Formålet er ”at øge kvaliteten i samspillet mellem
børn og voksne og forbedre de voksnes evne til at
møde børn på børnenes egne præmisser.” Og det
er jo ikke så ringe.
Hvis man ellers har interesse i at følge hverdagen i Anholt Børnehave, kan man gøre det på anholtskole.net

Jakob Grell
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Nyt fra Anholt Forsamlingshus
Vi har netop afholdt generalforsamling og her
er resultatet af valg og konstituering.
Formand Jette Hansen, kasserer Kurt Danielsen, bestyrelsesmedlemmer Anja Rohde, Carsten Brabrand og Anders Rytter. Gitte Thun
og Dorte Karstensen blev suppleanter.
På generalforsamlingen ændrede vi også vedtægterne, dvs. de blev moderniseret. Se de
nye vedtægter, referat og bestyrelsens beretning på www.anholtforsamlingshus.dk

de, at vi nu også kan udleje sovesalen i vintermånederne. Vi siger tusind tak.

Når du læser dette, har vi allerede afholdt
årets første arbejdsdag, nemlig lørdag d. 25.
marts. Hvis du ærgrer dig over, at
du ikke deltog, kan vi oplyse, at vi
afholder endnu en arbejdsdag
lørdag d. 17. juni, kl. 10.
VORES FÆLLES HUS har brug for
en fælles indsats.

Traditionen tro afholder vi LOPPEMARKED,
langfredag, 14. april, kl. 11 – 13. Hvis du har
effekter henter vi dem gerne.
Ring til Kurt på 20245079.
Mange hilsner
Forsamlingshusets bestyrelse

Fra NRGI’s værdipulje har vi modtaget tilskud til en varmepumpe på 1. sal. Det vil bety-

Højskoledage på Anholt 6. – 8. juni 2017

Benno Blæsild tidligere tilknyttet Fregatten Jylland og
Den Gamle By i Aarhus, holder tre foredrag, som alle
kredser om, hvordan verdenshistoriens store begivenheder påvirker vores liv.

Pris: kr. 1490
inkl. frokost- og aftensmåltider på Anholt Kro
ekskl. transport, overnatning, morgenmad og drikkevarer.
Oplysninger og tilmelding FOF: www.fof-djursland.dk / tlf. 86 32 55 88
Programleder på Anholt: Vibeke Jessen-Klixbüll: vklix@pc.dk / tlf. 24 60 90 54
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Thit på Anholt
Jeg bor i januar måned på Anholt med min familie og går på Anholt skole, hvor der er så
lidt børn at klasserne har slået sig sammen, så der er en klasse som hedder YNGSTE Klasse. Der går 5 i den klasse og de hedder:
Alfred (2.kl), Hans (1.kl), Laura (1.Kl), Mille(0.Kl) og Thomas(0.Kl). Det er der Storm skal
gå mens vi er her.
Så er der også en klasse som hedder MELLEM Klasse der går 4 i klassen de hedder: Hannah (5.Kl), Karla(4.Kl),
Laura(5.Kl) og Ludie(4.Kl), og det er der jeg skal gå mens vi er her.
Der er også en ÆLSTE Klasse, men jeg kender kun en. Hun hedder Johanna Katrine. Hun skal være på Anholt i 3
måneder.
Men jeg har ikke mødt de andre fra Ældste Klasse, fordi de var på udflugt mens vi havde kunst-uge.
Vi lavede kranier og øre ud af ler i kunst-ugen og vi tegnede mange ting og kunst-ugen handlede om evolution vi
kiggede på nogle billeder af udviklingen af mennesker og dyr.
Jeg synes at det er sjovt at gå på en skole hvor man kender alle. Man bliver ikke mobbet af at have refleksvest på.
Og man får venner i andre aldre.
Vi var også ude og gå i ørkenen. I tror sikkert at ørkenen er så noget med maget sand, men det er det ikke. Det
meste af det er lyng. Lyng er en lille lilla plante som man kan lave snaps af.
Vi har også haft om Kina, hvor vi lavet nogle flotte skrifttegn på kinesisk.
Fx så betyder Gong xi fa cai

Godt nyt år.

Vi var også ude og skyde med pile det var sjovt.
Og så til sidst i ugen holdt vi en fest og der var pølser og skumfiduser, og Storm fik en lommekniv af Alfred men
den blev væk.
Men så var det, at mor blev syg og skule på hospitalet men der er ikke noget hospital på Anholt, så der for fløj hun i en helikopter til Ålborg. Det var ikke så godt.
Og Sejr har også været syg, han har kastet op.
Og jeg har haft ørebetændelse
Storm har slet ikke været syg.
Så det har været en rigtig god tur til Anholt

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
ANHOLT KULTURFORENING AF 1995
onsdag den 12. april 2017 kl. 17 i ”Det Blå Hus”, Østervej 13
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På generalforsamlingen vil der blive fremlagt forslag til ændring af vedtægterne.
Øvrige forslag skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være bestyrelsen v/ Susanne Jepsen,
Nordstrandvej 6, i hænde.
Potentielle medlemmer er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen
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MALERFIRMAET TIPSMARK
Butinox heldækkende træbeskyttelse fra Jotun, 12 års farve og glansholdbarhed,
kan tones i alle nuancer. FAST LAVPRIS til den 1-9-2017.
Kan ikke kombineres med andre rabatter.
Vi er også leveringsdygtig i algerens, grundingsolie, penselsæt osv.
Hvis vi ikke har det du søger, kan vi bestille det hjem.
VI LEVERER GRATIS
TIL FÆRGEN, OG
Nu kun 968.00 kr.
Normalpris
1449.00 kr.

FRAGTEN ER NATURLIGVIS FRAGT FRIT.

Malerbutikken Tipsmark
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa, 86320980
www.malertipsmark.dk
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Ord fra Anholt Bibliotek
Gyrite Andersen, skoleleder og biblioteksassistent
Selvbetjeningsbibliotek
På Anholt har vi et bibliotek og det skulle vi gerne blive ved med at have.
Biblioteket har lånere året rundt – dog langt flest i sommerhalvåret. Om vinteren har biblioteket nogle trofaste lånere, som dog primært bruger biblioteket som afhentningssted for bøger, de har lånt fra andre biblioteker over nettet.
Hvad nogle måske ikke ved er, at biblioteket udover bøger også har en række tidsskrifter og fagblade, som
man frit kan låne med hjem eller læse på biblioteket. Lige nu fylder tidsskrifterne ganske meget, så hvis der

fortsat ikke rigtigt er lokal interesse for dem, vil de i løbet af nogle måneder ikke længere blive stillet frem og
pladsen vil blive brugt mere hensigtsmæssigt.
På mange biblioteker i Danmark har man indført selvbetjeningsbibliotek. Det foregår på den måde, at der er
åbne døre hele dagen – ofte til ud på aftenen. En del af timerne er der ingen betjening, så lånerne finder selv
de bøger, de ønsker at låne hvorefter de med en opstillet scanner bruger deres sygesikringskort til selv at
scanne de bøger og andet materiale, som de ønsker at låne med hjem.
Sådan bliver det også i fremtiden på Anholt Bibliotek. Jeg har for nylig været til møde på biblioteket i Grenå,
hvor vi aftalte, at det skal ske – nu venter jeg så bare på tidsplanen for indførelsen af selvbetjeningsbiblioteket. Der vil således blive adgang til biblioteket, når lånerne har tid og lyst. der vil dog fortsat være betjening
af biblioteket en gang om ugen, da der stadig skal modtages bøger, afsendes bøger, sættes bøger på plads
samt udføres lidt administrativt arbejde.
Optælling af udlån
Norddjurs bibliotek, som Anholt bibliotek hører under – ønsker også at vide noget om, hvor mange lånere,
biblioteket har. Derfor vil jeg i april og maj måned foretage en registrering af hvor mange lånere, biblioteket
egentlig har. Dette gælder såvel bøger bestilt via nettet, bøger der udlånes af Anholt biblioteks egen bogsamling samt udlån af tidsskrifter og fagblade.
Lige nu har biblioteket åbent onsdag fra 15 – 17.
Men det er jo også sådan, at hvis man har brug for at låne bøger en anden dag og på et andet tidspunkt, så
kan man som oftest finde mig på skolens kontor – hvis ikke jeg underviser eller er til møder på fastlandet.
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Ansøgningsfrist til "Prøv en ø": 1. maj
http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/
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Fællesspisning
Vinteren igennem har vi fællesspisning på skolen
hvor man skiftes til at lave mad.
Her billeder fra en søndag aften på Anholt i januar,
hvor Louise, Hannah og Pamm siger tak for en venlig modtagelse og dejligt vinterophold, med en omgang fællesspisning på skolen.
Vi siger
”selvtak”.

Tømrer - Snedkerfirma Carsten Andersen
Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 24485902 - CVR: 10174465
Mail: tsfandersen@gmail.com
Hjemmeside: tsf-andersen.dk
Sommeradresse: Ageren 12, 8592 Anholt.
Tømrer - snedkerarbejde udføres
Speciale: Vinduer og døre.
Har sommerhus på Anholt og kender
forholdene efter 41 år.
Pga. planlægning og bestilling af materialer udføres kun på forhold aftalt arbejde.

Besigtigelse og tilbud kan gives uge 15, påske og uge 29-30-31 2017
hvor jeg er på øen.
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Anholt Vognmandsforretning
20 20 90 05
&
Anholt Taxi
20 22 90 06
Ønsker velkommen til gæster,
kunder, forår og en ny sæson.

Morten Abildstrøm hædres for
20 års tjeneste i brandvæsenet.

Her kommer lidt statistik fra Grenaa – Anholt Færgefart:
Passagerer

2015

2016

August

3853

3963

September

1471

1574

Oktober

1498

1780

November

705

658

December

718

705

Selvom der var stigning i antal passagerer i august, september og oktober i.f.t. 2015, var det desværre ikke
resultatet for hele året.
Vi håber på, at der i foråret er flere, der vil en tur til øen, det er jo fortsat billigt☺
Færgen er i dok i uge 13, dvs. sidste afgang fra Anholt inden dok er mandag den 27.03.17 kl. 14.00, og første
afgang til Anholt efter dok er søndag den 02.04.17 kl. 12.00.
Grenaa – Anholt Færgefart søger afløser til Anholt-kontoret snarest muligt og frem til 30.09.2017.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos undertegnede.
De bedste hilsner fra
Grenaa – Anholt Færgefart
Annagrethe Poulsen Tlf.: 28 88 32 75
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Fra ”Prøv en ø” til ”øboer”
Jeg og mine to børn på 13 og 3 år forestillede os at vi
kunne bytte storbyen, med høj puls, larm og overstimulering ud med ro, enkelthed og nærvær ved at flytte
ud på en isoleret ø midt i Kattegat.
Og det lykkedes.
Fra 1. Dag virkede det som den helt rigtige beslutning
og til det helt rigtige sted.
Glæden over at vi både som familie og som enkelt individer ville finde os så godt tilrette her, har stadig
ikke lagt sig og hvorfor skulle den også det. ? Vi føler Så er der stilheden og tomheden der modsat indtræffer
os hjemme. Vi er meget mere afslappede her end i by- også i hendes liv når nogle af de andre klassekammeen. Vi er tæt på den storslåede natur. Vi Indånder den

rater er syge eller andre på fastlandet. Ja så bliver kre-

rene luft. Det er ren detox.

akassen taget frem og hun hygger sig med limpistol,
dibbedutter eller maler billeder. Der bliver tid til eftertanke og her snakker vi lidt om det anderledes liv det
er når man bor på en ø. Det er tydeligt når der ikke
kan opstøves en legekammerat ikke fordi de pågældende ikke kan lege, men fordi de slet ikke er her.

Og så glædes vi over det sociale liv og det netværk vi
naturligt er blevet en del af og tager del i.
Agnes er faldet rigtig godt til i børnehaven og hun
jubler hver dag hun sætter sig på cyklen for at blive

Jeg selv har haft glæde af at spille altfløjte til et guds-

fulgt i børnehave. Hun taler om den lørdag og søndag

tjenester og en begravelse i kirken da vores organist

og hver gang vi går forbi den. Min børnehave siger

Eva havde skadet hånden. Det blev til både spil alene

hun. Hun falder træt og tilfreds i søvn hver aften før

sammen med kirkesanger Albertine og med spil sam-

klokken 19. Det er vist al den friske Anholt luft og de

men med Eva, da hun var klar igen. En stor fornøjelse

daglige ture med børnehaven.

at spille i kirken så tak til meningsrådet for at I tilbød

Johanna Katrine nyder de andre piger på hendes alder mig denne opgave.
i skolen og de er daglige legeaftaler enten med en en- På skolen har jeg været vikar nogle dage og nydt børkelt eller alle. Ofte høre jeg dem om aftenen løbe og

nene i yngste og mellemste klasse. Jeg kan altså stadig

pusle og små råbe uden for huset under aftenens gem- godt li at undervise og børnene er så spændende at
me - eller Tagfat leg. Her leges udenfor hele året. Det følge i deres vej i både leg og læring.
er så herligt.
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Alle havde forinden vi kom sagt, at det løser sig når
man først er her…men det var lige før det ikke gjorde.
Æren af at vi har fået noget at bo i herovre, må tilskrives journalist Pelle. Han var herovre og lave optagelserne til indslaget om på ”Prøv en ø” til Tv2Østjylland”. En tilfældig opdatering til ham fra mig vedr.
boligudfordringen der gjorde, at jeg blev sat i kontakt
med Brian og Christina som har sommerhuset Bygaden 3F. Vi kan nu bo der indtil videre og muligvis et
Jeg håber at jeg fremover får flere muligheder for at

år frem.

træde til som vikar eller i forskellige projekter hvor

Nu da vi ved vi kan blive har jeg kunnet lancere de

der er brug for en ekstra hånd eller en ekstra idehjer-

første to retreats herovre. Et ”senior kvinde retreat” i

ne.

maj og et i juni. Herefter tager andre kurser form og

Bland øens beboere er vi blevet taget så positivt og

vil være skræddersyet til gravide med intensivt fød-

pænt imod at vi hurtigt er kommet til at føle os hjem-

selsforberedelse samt for barslende par/familier.

me. Bolig……..ja det har været en udfordring som var
Pamm Mielcke

meget større end jeg eller andre nok havde forudset.

Gin og Whisky bar

Åbner i uge 27 på Anholt havn
Jakob Kjærgaard
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Der er ingen vinter så streng og hård,at den kan forhindre løftet om en gylden vår

Velkommen til Lokalbrugsens epokegørende aktiviteter, tilbud og åbningstider i dette forår:
Påskedagene
Lørdag 8. april
8 - 12 og 16 - 19
Palmesøndag 9. april
9 - 12 ,
hvor der er smagsprøver og 20% rabat på alt vin og spiritus
Skærtorsdag 13. april 9 - 12 og 16 - 19
Langfredag 14. april
9 - 13
Lørdag 15.april
8 - 14 og igen 16 - 18,
hvor Jakob Kjærgaard vil uddele smagsprøver på sin gin..
Påskedag 16. april
8 - 13
2. påskedag 17. april
8 - 12

Øvrige helligdage og Pinsen
Torsdag 11. maj
9 - 12 og 14 - 20
Store Bededag 12. maj
8 - 14
Onsdag 24. maj
9 - 12 og 14 - 20
Kr. Himmelfartsdag 25. maj 8 - 14
Fredag 2. juni
Lørdag 3. juni
Pinsedag 4. juni
2. pinsedag 5. juni

8 - 12 og 14 - 20
8 - 14
8 - 14
8 - 12

Fra og med søndag 30. april og indtil Sankt Hans er de overskuelige åbningstider følgende:
Mandage til Torsdage
Fredage
Lørdage
Søndage

9 - 12 og 14 - 18
9 - 12 og 14 - 19
8 - 12
8 -12

XL-byg i Ryomgård kan også i 2017 med stor fornøjelse meddele, at de stadigvæk har et samarbejde med
“Lokalbrugsen” Anholt.
Bent vil være kontaktpersonen på 87741240.
Flügger Grenaa er leveringsdygtig i alle gode malinger.
Bestil selv hos farvehandleren på 86323888 og hent dine varer i Lokalbrugsen, dog
ved større køb fra vore samarbejdspartnere, hvor de bestilte enheder vejer mere end 12 kg eller fylder mere end
normal håndbagage,
skal kunden selv arrangere fragt hjem fra havnen.
Få en udsøgt fornøjelse med
Lokalbrugsens ustandselige
og livsvarige SMS-service.
Forhør Jer i butikken

Alle ønskes et vidunderligt forår

Med venlig hilsen fra
Lokalbrugsen 86319020 eller
e-mail: 02100@coop.dk
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…
Består Anholts befolkning kun af børn?

Det dummeste man kan gøre som ordstyrer
er IKKE at følge dagsordenen.

Hvorfor fløjter mureren ikke når han arbejder?
Fordi så kommer der bobler i hans øl!

Rokkertræf på Anholt havn.

Hørt på Sønderstrandvej en februar nat:
”Hey Old man… Har du monstro misforstået lægens forskrifter om rigeligt væskeindtag”?
Bemærkning fra unavngiven naturfagslærer, da han ser øens mandlige pædagog spankulere rundt i Brugsen i
Anholts folkedragt/håndværkerbukser (stadig med prisskiltet hængende): Nu er der fandme gået inflation i lortet,
og så kan det hele være lige meget!

Der er lagt elkabler i de nye gravsteder på kirkegården
så man selv kan medbringe strøm til lyset for enden af
tunnelen, eller gulvvarmen i den anden ende.

Klaveret spøger….
Hvad laver ”Manden”,
når han ikke er på tønden?
Hørt i Brugsen:
”Jeg vinkede til din mand her til morgen”
”det håber jeg sandelig ikke, for han
rejste i går”

Dette billede koster 60 liter fyringsolie i timen….

Redaktionen ønsker alle vore
læsere et fuldstændig forrygende
og fantastisk forår

Præsten er faldet for Christiania….

Nej, men de FYLDER meget...

