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  Dato       Kl.       Emne                          Sted                             Arrangør 

13/10 19.00 Det Blå Hus åbner Det Blå Hus  Det Blå Hus  

14/10 15.00 Ved Vejen åbner Ved Vejen Ved Vejen 

Uge 42  Ride opvisning  
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

15/10  Bio Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

17/10  
Efterårsfest og 
plukkeugestart 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg og Anholt Gin 

19/10 12.00 Æbledag Det Blå Hus  Det Blå Hus  

20/10  Enebæroptælling Dørken Anholt Gin 

 Tirs-
dage i 
ulige 
uger 

19.00 Spilleaftener Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

24/10 18.00 Lukkefest Kroen Kroen 

25/10 18.00 
Pensionistmiddage 
starter 

Forsamlingshuset Forskellige kokke 

28/10  
Efterårsfest med 
fællesspisning 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

1/11 20.00 Yoga starter Skolen Gitte 

3/11 19.01 J-dag Tårnværelset Brugsen 

5/11 14.00 Tøjbyttedag Gymnastiksalen Berit og Signe 

11/11 17.00 Halloweenfest Skolen Foreningen Anholts Børn 

19/11 10.00 
Indsættelse af vikar-
præst  

Kirken Kirken 

Uge 47  Fægtekursus Gymnastiksalen Foreningen Anholts Børn 

25/11 19.30 
Koncert med Det 
yderste Hav 

 Anholt kulturforening 

27/11 19.30 Koncert og foredrag Kirken Kirken 

2/12 14.00 Glög-dag Brugsen Butiksrådet 

3/12 14.00 Andespil Forsamlingshuset Anholt Borgerforening 

5/12  PopUpKok Ved Vejen Ved Vejen 

9/12  Julefrokost for alle Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

13/12  
Stjernekiggerarran-
gement 

  

24/12  
Juleaftenarrange-
ment 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

31/12  Nytårsfest Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

20/1 14.00 Anholt har talent Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

10/3 17.00 Five o’clock tea Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

Aktivitetskalenderen 
 

Redaktionen af dette nummer 
 

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

Deadline næste nummer: 
tirsdag den 14/11 2018 

 

Forventet udgivelse: 
Uge  49, 2017 

 

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: 
Medlemskontingent til  
Anholt Borgerforening: 
(kun for fastboende på Anholt) 

1. medlem af husstanden:    200 kr. 
2. medlem af husstanden:    150 kr. 

(inkl. abonnement på Anholt-Posten) 
Abonnement på Anholt-Posten: 
Tilsendt med post/uddelt  
på Anholt:     250 kr. 
Tilsendt pr. mail:   200 kr. 
Kontingent og abonnement indbetales 
på konto i Danske Bank 1551 – 
1222538 eller MobilePay 39455  
på turistkontoret eller til kassereren. 
Nye medlemmer af borgerforeningen 
og nye abonnenter kan henvende sig til 
kassereren Poul Jessen-Klixbüll 
(pklix@pc.dk el. 66108054). 
 
Oplag dette nummer: 300 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Forår 2018, speeddating. 
 

Nærmere info om ovenstående arrangementer på opslag og FB 

 

mailto:pklix@pc.dk
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Siden sidst 

Så gik den sommer, vejrmæssigt kunne den have været 

bedre, men det er vel ikke kun på Anholt, at vi siger det? 

Godt vi ikke har vejr som i Caribien. 

Aldrig er der vel sket så meget i sommerlivet som i år. 

Mest på havnen, men også i byen. Der bliver flere spise-

steder og nye arrangementer. Vandrehjemmet, en ny bar 

og forskellige mere eller mindre nye forretninger åbnede 

på havnen og tre mere eller mindre nye restauranter i byen. Heldigvis overlever Anholts berømte ro og  fred 

alligevel. 

Et enkelt hus er solgt, og der er stadig huse til salg, men foreløbig har det ikke hjulpet på befolkningstallet. 

Det er ikke nemt at få alle brikker til at falde på plads. Vi har dog et barn i vente og deraf får vi også en ny 

præst under Annes barsel. Vi byder velkommen til Michael Munch. Velkommen kan vi vel også sige til Kim, 

Line og Niels og de nye deltagere i projekt ”Prøv en ø”. Desværre har vi også i starten af sommeren mistet en 

beboer, Inga som er afgået ved døden. 

Kroen er fortsat til salg, forsamlingshuset er renoveret, Brugsen får nyt tag, og fyret er ved at blive renoveret. 

Der er også kommet to nye heste til øen og de 4 grise trives, men ikke så længe endnu, sammen med køerne. 

Der sker mange ting på Anholt.  

Vi har også udfordringer på Anholt, små og store: Vejen, campingpladsen og faldende børne- og befolknings-

tal. Men vi har også meget at glæde os over: Den enestående natur, stilheden, stjernehimlen, trygheden, nær-

heden og roen. Bare at kigge ud af vinduet om morgenen og se en hare sidde på græsset, der står også et smukt 

rådyr, der knapt gider flytte på sig.  

Vi forbereder os på vinteren. Tiden hvor vi kan koncentrere os om hinanden, hvor der er god tid til at ses og 

hvor der er en masse arrangementer; både nye og traditionelle. Aldrig har aktivitetskalenderen i efterårsnum-

meret været så stor...Vi keder os ikke. 

 TAK FOR I SOMMER 
Redaktionen 

 

Sommer 2017, juli måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 10269 

  Antal passagerer med air taxi:  851 

  Antal overnatninger i havnen:  6158 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 5 

Sommer 2017, august måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 4114 

  Antal passagerer med air taxi:  308 

  Antal overnatninger i havnen:  2326 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 3 

Sommer 2016, juli måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 10119 

  Antal passagerer med air taxi:  954 

  Antal overnatninger i havnen:  6182 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 5 

Sommer 2016, august måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 3953 

  Antal passagerer med air taxi:  472 

  Antal overnatninger i havnen:  2130 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 4 

Foto: Anne Damkjer Lautrup 
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Siden sidste nummer af Anholt-Posten har Anholt Borgerforening beskæftiget sig med mange 

af de udfordringer, der findes på øen. I det følgende beskrives nogle af udfordringerne: 

 

Den 8. juni 2017 afholdt bestyrelsen møde med Norddjurs Kommunes kontaktudvalg for Anholt.  

På mødet var bl.a. følgende punkter på dagsordenen: 

- Vedligeholdelse af offentlige toiletter 

- Nye lejeboliger på Anholt 

- "prøv en ø" 

- Prioriteringen af vedligeholdelse af stier som Kærlighedsstien 

- Fremtidig handleplan for naturplejen i bl.a. ørkenen 

- Skiltning ved stier og seværdigheder  

-Handleplan for havnen 

Bestyrelsen prioriterer nye lejeboliger på Anholt meget højt, da det er svært for tilflyttere at 

finde en egnet bolig, mens de undersøger mulighederne for en fremtid på øen. 

Projektet ”Prøv en Ø”, der beskrives på hjemmesiden anholtliv.dk, er iværksat af skolebestyrelsen. På kon-

taktudvalgsmødet blev projektet fremlagt for udvalget af Anne Lautrup og Signe Hylby. Udvalget viste stor 

interesse for projektet. 

 

Anholt Borgerforening og Anholts erhvervsliv deltog i Grenaa FEST I VAND den 10. juni 2017. 

Grenaa-Anholt Færgefart havde indlagt en ekstratur med afgang fra Anholt kl. 08.00 og afgang fra Grenaa kl. 

18.00. Alle virksomheder og forretninger på Anholt havde mulighed for at lave udstillinger og opsætte stande. 

Desværre meldte mange afbud i sidste øjeblik, men det blev alligevel en succes, da rigtig mange festivalgæster 

gerne ville vises rundt på færgen og i maskinrummet. En stor tak til færgefarten og til færgens personale. Ca-

feteriet var også velbesøgt. Bestyrelsen modtog gæsterne med foldere om ”Red Anholts Kyst” og solgte plaka-

ter til fordel for kystsikringen. 

 

I den trykte folder om kystsikringsprojektet er der sat fokus på nødvendigheden af kystsikring, og  det er be-

skrevet, hvordan man kan støtte projektet. Folderen er efterfølgende lagt frem til 

uddeling på de steder, hvor besøgende på øen kommer.   

Projektet ”Red Anholts Kyst” har på nuværende tidspunkt indsamlet ca. 800.000 kr., så der arbejdes hårdt 

på at få de sidste 200.000 kr. samlet ind.  

Udover de heldigvis mange bidrag fra folk udover hele landet har borgerforeningen med stor hjælp fra bl.a. 

Orakel Bar og Anholt Camping afholdt forskellige arrangementer, der har bidraget rigtig godt til indsamlin-

gen.  

Plakaten af Niels Kilstrup sælges signeret for 200,-kr./stk. Plakat nr. 1 blev solgt på auktion for 1.750 kr. ved 

et arrangement på havnen. 

Borgerforeningen har fået trykt armbånd med teksten "Red Anholts Kyst", som sælges for 100 kr. i brugsen, 

på turistkontoret og flere steder i Grenaa.  

 

Nyt fra Anholt Borgerforening 
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Kystsikringsprojektet bestående af bølgebrydere, høfder, skråningsbeskyttelse og sandfodring giver mulig-

hed for at retablere hovedvejen (Nordstrandvej), sikre campingpladsen og spildevandsanlæggets overlevelse 

samt beskytte havnen mod at blive afsnøret og oversvømmet vil i september 2017 blive sendt i udbud. Det for-

ventes på nuværende tidspunkt, at anlægsarbejdet kan påbegyndes i november 2017. Der er således håb om, at 

Anholt i april 2018 kan se en helt ny kystlinje ved campingpladsen. 

Redaktionen har ordet…. 

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

Vi anmoder om at deadline overholdes og at indsendte artikler sendes i en mail eller i Word/Publisher. Det beva-

rer kvaliteten og giver os mulighed for at redigere og lave korrektur og ikke mindst sparer os for en masse unødig 

arbejde. Medsend gerne illustrationer i jpg-format. 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 Anholt relaterede. Hvis du/I har 

ideer til interessante emner, fine billeder eller sjov til bagsiden, så kom med det. Vi anmoder om at indsendte ar-

tikler har almen interesse og handler om holdninger til sager og ikke til personer. 

Vi modtager gerne ris og ros og ønsker alle vores læsere et skønt efterår.  

Redaktionen 

 

Anholt Kro 

 

 
 

 
 
 

 
Åben hver dag indtil onsdag den 25. oktober  

åbner igen tirsdag den 13. marts 2018. 
 

Lukkefest tirsdag den 24. oktober klokken 18.00. 
Buffet 100,- kr. per person og drikkevarer til halv pris. 

Bordreservation er en god ide. 
 

Hans er stadig krofatter og vi undskylder den store ståhej for  
ingenting denne sommer. 

Kroen er til salg, henvendelse på kro@anholt.dk.  

mailto:kro@anholt.dk


6 

 

H Ø J S K O L E D A G E   P Å   A N H O L T 
6. - 9. juni 2017 

arrangeret i samarbejde med 

25 deltagere fra nær og fjern ankom med Anholtfærgen  
og havde et par indholdsrige dage med foredrag og højskolesange i Anholt Forsamlingshus, 

vandre- og cykelture rundt på øen samt byvandring med Etly. 
Der arbejdes allerede nu med næste års program. 

 
Vibeke Jessen-Klixbüll  
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Martin og Leslie er lige flyttet tilbage til Aarhus efter 7 års 

ophold i London.  

Martin er oprindelig fra Aarhus men voksede op i Texas 

hvor de mødte hinanden da de var teenagers og har været 

sammen siden. 

Martin arbejder i musik branchen og beskæftiger sig med 

TV reklamer, TV shows, osv.. 

Leslie har arbejdet i en boghandel i London og søger nye 

muligheder. 

Martin elsker at rejse, lave mad, spille guitar.  

Leslie elsker at læse bøger, skrive, bage brød og kager. Hun er en flittig hjemmebager. 

 

De ser frem til deres nye liv i Danmark og er begejstret for at prøve at bo på Anholt. Det bliver en 

stor og velkommen forandring i deres liv.   

De er klar til et nyt afsnit i deres liv. 

 Hvad kan du bruge forsamlingshuset til? 

Ud over at du kan leje forsamlingshuset til et pri-
vat arrangement, kan du som privat person, un-
der aktivitetsudvalget lave forskellige ting. 
Her er nogle eksempler, som allerede foregår:  
 
 
Spilleaftener  
 
Sæsonafslutning  
 
Five o clock tea 
 
Fællesspisning 
 
Ginsmagning 
 
Fredagsbar 
 
Tangkursus (som vi stadig venter på) 
 
Og meget mere 
 

Så hvis du har en god ide til et arrangement, 
kræver det blot at du går i gang. 
 
 
 
 
 
 
Reglerne er ganske simple: 
 
Kontakt Forsamlingshuset og find en ledig dato. 
Arrangementet skal være offentligt. 
Du betaler ikke leje af F huset, men der skal be-
tales for strøm. 
Evt. overskud skal gå til F huset (entre, bar m.m.) 
 
 
 
 

 
 
Jo flere hoveder, desto flere ideer. 
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This is the story of Latvian coming to live on 

a small paradise island called Anholt. My name is 

Daina and I am guest teacher in Anholt School. I 

teach English, dance and together with other teachers 

we organise a performance that will air in 12th of 

October. 

I came here in the end of the July. It is my 

first time in Denmark and first time living on a small 

island. So I would say I am a little bit crazy. I trusted 

the school leader Gyrite completely and I knew that 

everything will be great. First time I was on the ferry 

I had smile all over my face. I have seen how beauti-

ful is Denmark and I feel very familiar to the land-

scape. In a way Latvia and Denmark are quite simi-

lar. The first week here I was in awe, I couldn’t be-

lieve it is so peaceful here. Although now I am more 

used to it I still feel very inspired. I go swimming to 

the beach every day just because I can’t resist clean 

and beautiful water. Although I used to live in Riga 

with the coast of Baltic Sea, somehow it is different 

to have the beach with in a bike ride. 

           The biggest difference I experience is to live 

on an island and to be in a three hour distance from 

the mainland. I have lived mostly in cities so being 

isolated from diverse opportunities of industrialisa-

tion is a change. I slowly adapt to the schedule of 

Brugsen, post office and ferry. The best part is to be 

part of the community and to feel welcome in every 

way. 

At first I felt uneasy to greet every stranger on the 

road. I think Latvians are shy to do it. And as more I 

think about it, more I wonder how beautiful it is to 

exchange a smile and cheerful Hej whenever I meet 

somebody. It’s amazing how helpful, generous and 

warm are people here. The scary experience of mov-

ing to a foreign country had been full of understand-

ing and courtesy.  

I love the diversity of nature here. My fa-

vourite parts are beaches, but I enjoy climbing the 

South hill and walking through the desert as well. 

Most of the times I meet a hare or deer in my way. 

Now when it’s autumn I love to observe how differ-

ent mushrooms. I don’t dare to touch or eat them but 

I saw a poster about mushroom tour soon, so there is 

an opportunity to learn about them. I think it’s amaz-

ing! Even with so little population all the time some-

thing is happening! Marathon, literature festival, 

concerts… I think I am more involved in the cultural 

life than when I lived in a city. My biggest challenge 

of course is language. I start to understand a little bit 

but it’s still very new for me. I try to learn some 

Danish words, but my struggle comes with vowels. 

When I have to pronounce words, my mouth refuses 

to create sounds I wish.  

In the beginning I planned to live on Anholt 

only for three months but now I am sure I will stay 

until Christmas. I guess it says something about how 

I feel - I am very happy to be here. I am very grateful 

to all the people who have welcomed me here. Tak, 

thank you, paldies! 
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Færgens Café 

Nu er det tid for mig at have et tiltrængt  
Pusterum. 
Det har været en rigtig travl og  dejlig sæson  
Mange tusinde tak for alle besøgene i caféen 
Vi ses igen den 21 december til og med 2.januar 
2018  
 
Efterårshilsen fra Gitte  

Kære turister og ø-boere,        
tak for rigtig mange dejlige besøg gennem  
hele sommeren på Algot og i Ishuset.          
Tak for opbakning til stort og småt, for input  
og tanker. Vi glæder os til en ny sæson.        
På gensyn ! 
Bedste hilsner Klaus & Anja 
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Koncert med Det Yderste Hav 

Anholt kulturforening 

25. november kl. 19.30-23.30 

Den musikalske og poetiske trio Det Yderste Hav gæster atter Anholt. 

Det Yderste Hav, der består af guitaristen Jørgen Bjørslev, violinisten Peter Uhrbrand og forfat-

ter og sanger Jeppe Brixvold. 

Koncerten kan præsenteres med hjælp fra østøttemidlerne. 

Anholt Griselaug 

 

Så har Mester Polle og hans 3 svine-

drenge sat et nyt hus op til grisene, så 

de ikke skal leve med indlagt vand i 

deres sidste levetid. Med andre ord;  

et orne-ligt skur!  

Der blev også tid til at håndfodre  

kræene. (Se billedet) 

 

 

Jakob G. 
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Vi er Joanna og Rune, og vi kommer til Anholt i no-

vember for at prøve at bo på jeres ø i tre måneder.  

Joanna er psykolog og Rune er bygningsingeniør. 

 

Vi har boet på Grønland hele foråret, og det var der, at 

vi på text-tv læste om muligheden for at prøve at bo på 

en ø, og vi tænkte straks at det ville være perfekt for os. 

Vi holdt af at bo i et lille samfund. Vi nød roen, naturen 

og den tætte kontakt mellem folk.  

 

Vi holder begge af at læse bøger, gå tur ved havet og at 

sejle. Vi kan også godt lide at dyrke køkkenhave, at 

samle spiselige planter og bær i naturen og at lave mad. 

 

Vi glæder os til at prøve at bo på Anholt! 

Grenaa – Anholt Færgefart siger tak for en god sommer. 
 
Vi håber på en dejlig sensommer samt et lunt efterår, så vi kan få endnu flere gæster til øen. 
 
Statistikken siger, at der har været 1337 flere gæster med færgen ved udgangen af august måned i.f.t. sidste 
år.  
Der er sejlet 672 tons gods og 594 flere cykler over i samme periode. 
 
Vi vil endnu engang henlede opmærksomheden på åbningstider for afhentning af gods både på Anholt og i 
Grenaa. 
 
Se åbningstider på www.anholtfergen.d 

Grenaa-Anholt Færgefart 

http://www.anholtfergen.d
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”Red Anholts Kyst” 
 

Der er nu knap to måneder tilbage af indsamlingen ”Red Anholts Kyst”, som 

Anholt Borgerforening igangsatte primo året. Målsætningen er at indsamle 1 

million kr., så der mangler her og nu ca. 200.000 kr.  

Bestyrelsen opfordrer alle til på en eller anden måde at bidrage til, at vi når 

målet inden jul. 

Bidrag kan fortsat doneres via  

                   https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/ 

eller ved overførsel til konto i Danske Bank 9570 - 12107536 

Køb af signerede Niels Kilstrup-plakater (200 kr.) eller armbånd påtrykt RED AN-

HOLTS KYST (100 kr.) kan ske ved indbetaling på ovennævnte konto eller  

via MobilePay 39455. Forsendelse er gratis. 

 På forhånd TAK! 

  

 Bestyrelsen for Anholt Borgerforening 

https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/
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                                          ANHOLT HAR  

                   T     LENT 
Har du eller en du kender et talent?  

Kan din hund hoppe, kan din høne gø, kan du danse, synge eller 
jonglere, kan du prutte med armen eller recitere et digt, eller kan 

du noget helt andet,  
så meld dig til Anholt har talent.  

Lørdag den 20. januar kl. 14.00 i forsamlingshuset 

Nøøj det for børn og voksne. 

Det bliver sjovt og en dag, du ikke vil gå glip af!  

Tilmelding til Anja R eller Signe 

A 

14 

 

                                          ANHOLT HAR  

                   T     LENT 
Har du eller en du kender et talent?  

Kan din hund hoppe, kan din høne gø, kan du danse, synge eller 
jonglere, kan du prutte med armen eller recitere et digt, eller kan 

du noget helt andet,  
så meld dig til Anholt har talent.  

Lørdag den 20. januar kl. 14.00 i forsamlingshuset 

Nøøj det for børn og voksne. 

Det bliver sjovt og en dag, du ikke vil gå glip af!  

Tilmelding til Anja R eller Signe 

A 

- danmarks dejligste ø

ANHOLT HAVN A/S 
c/o Grenaa Havn A/S  · Ndr. Kajgade 7
8500 Grenaa · Tlf.: 87 58 76 00 www.anholthavn.dk
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Tak for dén sommer… 

1000 tak for en spændende 1. sæson på vores nye (genopståede) restaurant, Ved Vejen. 

Spændende på alle måder og med megen plads til overvejelser om hvad vi vil næste år – for der bliver et næste år – basta! 

Vi skruer ikke ned for vores ambition; god kvalitet, gode råvarer og god service. 

 

Efterårsferien 2017 

Fra lørdag den 14. til og med lørdag den 21. oktober holder vi åbent for aftenservering kl. 18:30, samt åbent for drinks/cocktails hver 

dag fra kl. 15:00 

Aftenmenu tilpasset årstiden 

Sensommerretter som f.eks. vildtragout, coq au vin, braisseret lammekølle, oksehaler, beouf bourguignon & gammeldags kylling er 

muligheder på kortet. 

Øvrige åbningstider, arrangementer & jul/nytår annoncerer vi på facebook og i Anholtpostens julenummer. 

 

PopUpKok 

Nu står vi med et velfungerende køkken, en velsmurt vognpark og en varmeløsning der taler for en vintersæson. 

Derfor vil vi gerne tilbyde madentreprenører, kogekoner, restauratører in spe og alle andre med gode madtanker, mulighed for at 

afprøve idéer ! 

Vi tilbyder 

Vi stiller hele molevitten til rådighed for den eller de der har en god idé til en dejlig restaurantoplevelse.  

Vi afsætter i første omgang 1 dag, tirsdag d. 5. december. 

Der er ca. 20 siddepladser indendørs (ca. 26 ved opsætning som langborde), alt i alm. service og et velassorteret køkken med bl.a. 

gaskomfur, gastroovn & opvask. 

Du/I vil 

Planlægge menu, prissætte menu, købe ind , lave mad, servere & vaske/rydde op. 

Vi vil være tilgængelige for spørgsmål/hjælp om nødvendigt, men ellers klarer I alting selv.  

Vi har en konto hos grossist, der kan benyttes, men som udgangspunkt blander vi os ikke i jeres udfoldelser. 

Sådan 

Skriv en ultrakort beskrivelse af hvad du/I vil lave, samt forventet prisniveau. 

Fungerer idéen, fortsætter vi gerne med flere dage. 

 Evt. overskud er dit /jeres, donering til Anholt kystsikring er naturligvis en mulighed! 

 

Kærlig hilsen  

Line & Niels 



– Indsæt statement herÆgte 
full-service!

– fordi vi helst ikke
gør noget halvt!

360° MARKETINGSUPPORT

Reklame- & Webbureau 

Trykkeri & Printcenter

Lager & Distributionscenter

Gave- & Reklameartikler

Grenaa  ·  Aarhus  ·  Slagelse johnsen.dkJohnsen Graphic Solutions A/S
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ANHOLT FESTIVAL 2017 

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.   

Og igen i år modtog Støttefor-

eningen til Anholt skole og bør-

nehave (festivalbestyrelsen) en 

kæmpedonation fra Anholt Kite-

træf, hvilket vi er meget taknem-

melige for.  

Her ses et billede af de glade An-

holt børn med checken.  

Tusind tak.  
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NB! Der tages forbehold for ændringer.  
 
 

KIRKEBIL 

Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer bestille gratis kirke-

bil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit Rosendal, tlf. 22 24 87 82, senest dagen forinden.  

 Dato Tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

Søndag d. 24. september   15. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 1. oktober Kl. 10 16. søn. e. Trinitatis v. Kim Arne Pedersen 

Søndag d. 8. oktober Kl. 10 17. søn. e. Trinitatis v. Hans Graversen 

Søndag d. 15. oktober Kl. 10 18. søn. e. Trinitatis v. Hans Graversen 

Tirsdag d. 17. oktober 19.30 Hverdag Meditativ stillegudstjeneste * 

Søndag d. 22. oktober Kl. 10 19. søn. e. Trinitatis v. Hans Graversen 

Søndag d. 29. oktober   20. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 5. november  Allehelgen Ingen  

NB: Allehelgens navneoplæsning og lys-

tænding rykkes til d. 26. nov., dvs. sidste 

søndag i kirkeåret  
Søndag d. 12. november  22. søn. e. Trinitatis Ingen 

Søndag d. 19. november Kl. 10 23. søn. e. Trinitatis Indsættelse af vikarpræst Mi-
chael Munch ved provst Bene-
dikte Pedersen, Syddjurs ** 

Søndag d. 26. november Kl. 19.30 Sidste søn. i kirkeåret v. Michael Munch. Pga. mang-
lende præst d. 5/11 rykkes Alle-
helgens navneoplæsning og lys-
tænding til denne gudstjeneste  
***  

Søndag d. 3. december Kl. 10 1. søndag i advent v. Michael Munch 

Søndag d. 10. december   2. søndag i advent Ingen 

Søndag d. 17. december Kl. 14.00 3. søndag i advent Salmesangsgudstjeneste v. Mi-
chael Munch 

Julesalmer og æbleskiver i sog-
nehuset 

Onsdag d. 20. december Kl. 10  Hverdag Julegudstjeneste v. Michael 
Munch for skole og børnehave 
+ andre interesserede 

Søndag d. 24. december Kl. 15.00 Juleaften v. Michael Munch 

Mandag d. 25. december Kl. 10 Juledag v. Michael Munch 

Tirsdag d. 26. december   2. juledag Ingen 

Søndag d. 31.december   Julesøndag Ingen 

Mandag d. 1. januar Kl. 14.00 Nytårsdag  v. Michael Munch 

GUDSTJENESTER I ANHOLT KIRKE 
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AKTIVITETER  
 

 

* Meditativ / keltisk stillegudstjeneste: 

Tirsdag d. 17. oktober kl. 19.30 afholdes en meditativ efterårsgudstjeneste, i keltisk ånd. I en keltisk guds-

tjeneste veksler bønner med læsninger, stilhed, fællessang, lystænding og instrumentalmusik. Rammen for 

gudstjenesten er meditativ instrumentalmusik for fløjte og orgel, spillet af Birgit Sonne og Birgitte Hyld-

gaard Rathje. 

 

 
Ullerød kirke: Nils Skovgaards alterfresco med det keltiske kors 
 

 

** Søndag d. 19. november:  indsættelse af vikarpræst Michael Munch  i Anholt  
kirke  
 

***  Alle helgen 

NB: På grund af manglende præstedækning i begyndelsen af november, flyttes navnelæsning og lystænding 

til Sidste søndag i kirkeåret, d. 26. november kl. 19.30! 

Alle helgens dag er dagen, hvor vi i kirken mindes vores døde.  

Vi tænker med sorg på det tab, vi har lidt. Og med taknemmelighed på, hvad vores døde har betydet for os i 

vores liv og i vores fællesskaber.  

I forbindelse med Alle helgens dag er det mange steder en tradition, at navnene på dem, vi har mistet i årets 

løb, læses op ved gudstjenesten. Dette sker også ved gudstjenesten her på Anholt, i år dog flyttet til d. 26. 

november kl. 19.30, hvor vi læser navnene på dem, der er døde, begravede eller har haft et kirkeligt ritual 

på Anholt i forbindelse med dødsfaldet, samtidig med at vi tænder lys for dem ved døbefonden. 

Efterfølgende er det muligt for hver enkelt kirkegænger at komme op til døbefonden og tænde et lys for 

dem, vi hver især mindes. 

Før eller efter gudstjenesten kan man, hvis man har lyst, gå på kirkegården og tænde medbragte lys. 

 

 
 
 
 
 

Mandag d. 27. november kl. 19.30: Kombineret koncert og foredrag om Bach i Anholt 
Kirke ved pianist Jesper René. 
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FRA KIRKEBOGEN 
 

 

Dåb: 

Hannah Grønlund, 6. august 2017 

Mona Storm, 6. august 2017 

Carla Panten, 6. august 2017 

Frida Panten, 6. august 2017 

Hector Rostgaard von der Maase, 25. august 2017 

Philip Nøhr Shopov, 27. august 2017 

 

Vielse: 

Anna-Lena og Morten Stig, 8. juli 2017 

Patricia og Rikard Malmgren, 9. august 2017 

Mette Østerbol og Mark Rostgaard von der Maase, 25. august 2017 

 
 

 

 
 
 

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 reformationsjubilæ-

et at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og be-

vidsthed. 

  

 
  

Dødsfald: 
 

Inga Solveig Vandrup Rasmussen 

26. juni 2017 
 

Ære være Ingas minde! 
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I anledning af reformationsjubilæet er der udgivet en lille andagtsbog, ”Et år med Luther”, hvor der for 

hver dag i kirkeåret er et lille bibelcitat efterfulgt af Luthers refleksioner over pågældende stykke. Her fra 

d. 4. september:  

- - -  

Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glem-

mer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude.   Fil. 3,13 
 

Intet er mere skadeligt for en troende, end når han mener, at han allerede har grebet det og at det ikke skulle 

være nødvendigt først at søge det. For deraf kommer det, at mange falder tilbage og på grund af sikkerhed 

og dovenskab visner hen og bliver slappe.  

Derfor: Den, der er begyndt på at være kristen, skylder også sig selv at gøre dette: at betænke, at han endnu 

ikke er kristen, men at forsøge at drive det til at blive kristen. (…)  

Dette liv handler ikke om at være from, men det at blive from. Ikke at være sund, men at blive sund. Ikke at 

være, men at blive. Vi er det endnu ikke, men vi er på vej. Det er endnu ikke gjort og sket, men det er i 

gang og i udbredelse. Det er ikke målet, men det er vejen. (…)  

En kristen er undervejs, ikke ved vejs ende. For vi strækker os mod Himlen, men vi er endnu ikke i Him-

len. Og ligesom den aldrig kommer i Himlen, der bilder sig ind allerede at være der, sådan er den allerede i 

Himlen, som strækker sig mod Himlen og søger at komme ind. Så vidunderlige er dette Riges gerninger. 

INFORMATION 
 

 

Ny præst på Anholt…     
 

Mit navn er Michael, jeg er 30 år og ny-

uddannet fra København. Jeg har altid 

værdsat et stærkt lokalsamfund, hvor 

man kender hinanden på godt og ondt, 

og hvor man holder ud og holder af, fordi 

vi ikke har andre end hinanden. Kombi-

neret med min store kærlighed til natur 

og hav, lød Anholt som en perfekt stilling 

for mig, og det syntes menighedsrådet 

heldigvis også. Jeg glæder mig derfor 

meget til at vikariere for jeres præst, Anne, mens hun er på barsel. Det er naturligvis for en be-

grænset tid, men jeg håber, at jeg sammen med jer kan opleve, hvor meget kirken kan tilbyde 

både det enkelte menneske, men også et helt lokalsamfund. Mest af alt ser jeg dog frem til at 

møde og hilse på jer. 

 

Bedste hilsner Michael 
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Ny kirkesanger er: Birgitte Dahl Jeppesen  
 
 
”Det gamle redningshus” udlejes:  

 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Menighedsrådsformand: Tanja Bryder: tlf. tlf. 30 29 91 11 
Kirkeværge: Poul Anker Boisen, tlf.: 20 96 50 22 
 

KIRKEN ER ÅBEN: 
Alle dage i dagtimerne, - undtagen mandage, hvor den er aflåst. 

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. el fra oktober til april 
Ikke til overnatning. 
 
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,  
v. Tanja Bryder - 30299111 

Indsamling i kirken:  

 
 

 
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. 

Frem til nytår går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til Venligboer-

ne i Grenaa … som er frivilliges indsats for flygtninge og indvandrere i Norddjurs.   

Tak for blomster og deltagelse i anledning af min mors død og begravelse. 

Kærlig hilsen Mia Møller. 



23 

 

Dragetur  

Foto: Anne Damkjer Lautrup 

I anledningen af vores kirkelige velsignelse & Hectors barnedåb d. 25. august 2017, vil vi gerne give alle på Anholt som 
deltog i begivenheden, en stor og kærlig tak for en ubeskrivelig dejlig dag. 
 
Vi vil gerne forsøge at takke alle og ingen er glemt.  
 
Hertil særligt: Anholt Sogn, Anholt Kro, Anholt Brugsen, Anholt børnehave, Anholt Gin og alle som var så søde at give 
et flot bidrag til vores gave via Anholt Brugsen. Alle som mødte op i Anholt kirke og som deltog i receptionen i Kam-
merherregårdens have. Hertil også vores familier. Vi er også meget rørt over de mange søde beskeder og telefonopkald. 
 
 
Tusind tak alle sammen. 
 
 
Kærlig hilsen, 
 
Mette Østerbol von der Maase 
Mark Rostgaard von der Maase 
Hector Rostgaard von der Maase 
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Kaffeslabberas på  

Anholt Skole og Børnehave 

 

 

Lotte Brinkmann (tidligere skoleleder på An-

holt Skole samt konsulent i fjernlæring og pæ-

dagogik, Anholts Læringsværksted) har invite-

ret eleverne i Anholt Skole med til at deltage i 

et fjernundervisningsprojekt frem til påskeferi-

en, hvor temaet er kaffe og udvikling gennem 

handel. 

 

Sammen med elever fra Horsens, Endelave, Qassiarsuk i Grønland og Kwanthanze i Kenya skal Anholtbørne-

ne samarbejde i et assisteret fjernundervisningsprojekt med fokus på øskoleproblematikken samt inddragelse 

af Dagnæsskolens "Kenyapakken- sprog og kultur på tværs af tre kontinenter".  

Eleverne skal opleve engelsk som et brugssprog-ikke et fremmed sprog. De skal opleve faglig fordybelse og 

samarbejde i grupper på tværs af skolerne ud fra emnet Development through trade. 
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For at klæde SFO-børnene på hertil har jeg startet en kaffeklub, hvor vi, udover at smage på forskellige former 

for kaffe, hører om kaffens vej fra spire til kop. Vi ser film om Fair Trade mærket og lærer om processen fra 

kaffeplante til kaffeposerne i Brugsen og vi danser til musik, som handler om kaffe. 

 

Mia Nordby 
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  Anholt Forsamlingshus 

Anholt har så meget at byde på 
 
Så skal du holde: 
 

Familietur 
Fest 
Foredrag 
Institutionstur 
Eller bare ferie i Anholts skønne natur 
 
 
Så kan Anholt Forsamlingshus byde på: 
 

24 sovepladser 
Stole, borde, service til 80 
Pris 1800/døgn 
Ring og hør om ledige perioder 
30299312, Jette 
NB periodevis billige færgebilletter 
 

   www.anholtfergen.dk    www.anholtforsamlingshus.dk 

Hestefold - mark søges! 

Vi mangler en fold eller mark til vores søde  

islandske heste, da den de går på i øjeblikket  

trænger til en længere pause.  

Vi sørger selvfølgelig selv for indhegning. 

Alt har interesse.  

 

Henvendelse til  

Line (51 43 15 70) eller Gitte (61 28 88 23) 

http://www.anholtfergen.dk
http://www.anholtforsamlingshus.dk
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Anholt: Synlighed og sæsonudvidelse 
 

 

"Anholt: Synlighed og sæsonudvidelse" er titlen på det projekt som Destination Djursland har fået midler 

fra LAG Småøerne til at arbejde med - på og for Anholt. Vi har søgt og fået et mindre beløb til at arbejde 

med kompetenceudvikling og markedsføring.   

I december udgaven af Anholtposten efterlyste vi samarbejdspartnere til projektet, idet vi netop havde haft 

et positivt møde med LAG Småøerne. Bevillingen kom i hus og hos Destination Djursland har vi arbejdet 

med projektet og vi har forberedt os i løbet af sommeren. Og når denne udgave af Anholtposten læses har 

vi netop afholdt en workshop med turistvirksomheder på Anholt. Onsdag den 4. oktober har vi været en 

god flok samlet til IT- og idéworkshop i Sailor House.  

Idéen og formålet med projektet er kort og godt at skabe MERVÆRDI for turisme og erhverv på Anholt. 

På workshoppen har vi snakket om digital tilstedeværelse: Vi har med fokus på gæsterne også nye gæster 

diskuteret svarene på spørgsmålene: Hvad sælger Anholt? Hvorfor vælge Anholt? - både i forhold til høj-

sæson og sensommer.  

Det er vigtigt at vi får skabt sammenhæng mellem fortællingen om Anholt og de aktiviteter/

oplevelsesmuligheder gæsterne møder. Det er også vigtigt at gøre ferien på Anholt nem tilgængelig for 

gæsten: Øg kendskabet - Skab synlighed - Gør det nemt. 

I skrivende stund forbereder vi os på workshoppen og ser frem til en god og konstruktiv dag. 

 

 

Lene Lind og Else Brask, Destination Djursland og Anja Bæk, Anholt Turistkontor 
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Den 26.8.2017 blev tre postkort og tre flasker med skruekapsel af fine-

ste kvalitet købt på en bod på Tunø af Sophie, Chili, Luna og Sophies 

mor, Karen. Kortene blev udfyldt, flaskerne forseglet og ekspederet til 

den bølgende blå. Syv dage senere blev en flaske fundet af os under-

tegnede på Anholts Nordstrand. Kortet blev besvaret og flasken leveret 

til besætningen på skoleskibet Fulton, som lovede at videresende for-

sendelsen så snart skibet var blevet sødygtig og var nået ud i rum sø. 

Allerede forinden, var flaske nummer to blevet fundet af en besøgende 

fra Tyskland, Andreas, også på Nordstrand. En uge senere blev den 

sidste flaske fundet nord for Sæby.  

En leveringsprocent på 66,6 fra Tunø til Anholt på kun en uge må siges at være imponerende i vore dage… kan man 

forestille sig at Tunø / Anholt forbindelsen på sigt kan udvikles til en hurtig og sikker befordringsvej for post i Lille-

bælt / Kattegat området? 

Deres udsendte korrespondenter 

Peter Eckardt og Elisabeth Vedel 

Kastanievej 3, 3220 Tisvildeleje 

Tre stjerner til Anholt Hovedflaskepostkontor 

Spise– og samværsklubben 17—18 
 

I Forsamlingshuset. 
 
 
 
 
 

 
 

Første spiseaften er  
Onsdag d. 25. oktober, kl. 18 

  
  
 
 
  
 

Tilmelding for hele sæsonen til 
Jette 3029 9312 

 

  
Klubben er for pensionister med adresse i  

 Norddjurs kommune. 
  

Jeg hører også gerne fra dig, hvis du kunne  
 tænke dig at lave mad til pensionisterne,  

bare en gang imellem. 

ANHOLT MULTI-SERVICE 

 

 

 
 

MANGLER DU EN MAND TIL F.EKS 

                HAVEARBEJDE, HÆKKEKLIPNING ,GRÆSSLÅNING 

                OPRYDNING 

                LETTERE RENGØRING, VINDUESPUDSNING 

               OPSYN, LUKNING, ÅBNING OG KLARGØRING AF             

                              SOMMERHUSE 

                               DENDØRS 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 

 

Der kastes flaskepost 
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KATASTROFE ER UNDER UDVIKLING I KATTEGAT 

”KÆRE ANHOLT FANS 
 
JEG STÅR HER I DAG FOR AT OPFORDRE ALLE TIL AT UNDERSKRIVE PÅ DE UNDERSKRIFTS BLADE DER LIGGER 
VED INDGANGEN OG I BARERNE. 
 
 
VI SAMLER UNDERSKRIFTER IND FOR AT PRÆSENTERER FOR REGERINGEN VOR MODVILJE MOD AT DER ETAB-
LERES FISKE FARME I KATTEGAT 
 
 
VI KOMMER TIL ANHOLT HVER SOMMER FOR AT NYDE ANHOLTS NATUR OG DEJLIGE STRANDE MED KRYSTAL 
KLART HAVVAND 
 
 
DET ER DESVÆRRE SNART VED AT VÆRE FORBI FORDI ET DUMT FLERTAL I FOLKETINGET HAR GENNEMFØRT 
EN FORFÆRDELIG LOV NR. 111 MED KUN 10 DAGES HØRINGS FRIST 
 
 
DET VIL MEDFØRE EN KATASTROFE FOR HELE KATTEGAT 
 
 
DER ER GIVET TILLADELSE TIL AT ETABLERE 8 KÆMPE STORE FISKE FARME VED ANHOLT, VED DJURSLAND, 
VED SAMSØ OG NORD SJÆLLANDS KYSTER 
 
 
FISKE FARME FORURENER HELT FORFÆRDELIGT 
 
 
VED FULD DRIFT VIL FISKE FARMENE UDLEDE 800 TONS KVÆLSTOF OG 10 TONS FOSFATER SAMT FORURENE 
MED DET MEGET GIFTIGE KOBBER OXID 
 
 
DET LYDER MÅSKE IKKE AF SÅ MEGET MEN DET ER DET. FORURENINGEN VIL SKE OM SOMMEREN HVOR 
PLANKTON OG ALGER ER MEST AKTIVE. HAVVANDET VIL BLIVE PLUMRET OG UIGENNEMSIGTIGT MED FISKE 
DØD OG TURISTERNES FLUGT TIL FØLGE 
 
 
TURIST INDUSTRIEN ER I EN ENORM FREM GANG  
 
 
AIR BNB UDLEJER MASSER AF SOMMERHUSE. PESIONISTERNE KAN NU KØBE SOMMERHUSE TIL HEL ÅRS BE-
BOELSE MED STOR ØGNING AF AKTIVITETERNR I UDKANTS DANMARK TIL FØLGE. 
 
 
 SOMMERHUS SALGET ER STEGET MED KÆMPEMÆSIG 40% INDEN FOR DET SIDSTE ÅR.  
 
 
VI VIL HAVE GLADE TURISTER DER NYDER DE DANSKE RENE STRANDE MED MASSER AF DEJLIGT KRYSTAL 
KLART HAVVAND FRI FOR RISIKOEN FOR TERRORANGREB OG ANDRE UBEHAGELIGE TING. 
 
 
DET VIL SKABE I 10.000 VIS AF NYE ARBEJDSPLADSER SPECIELT TIL UFAGLÆRTE.  DANMARK KAN UDVIKLE 
SIG TIL ET ELDORADO FOR FERIEGÆSTER 
 
 
DET VIL DE DUMME POLITIKERE ØDELÆGGE VED AT SMADRE KATTEGATS KLARE VAND MED FISKE FARME. 
HELT UFORSTÅELIGT. HELT URIMELIGT 
 
 
SOM EKSEMPEL SKAL DER PLACERES EN FISKE FARM I NÆRHEDEN AF VINDMØLLERNE HVOR DER FORVENTE-
LIGT VIL BLIVE UDLEDT 100 TONS KVÆLSTOF OG 10 TONS PHOSFATER. 
 
 
VIRKNINGEN PÅ ANHOLT VIL VÆRE DEN SAMME SOM HVIS DER BLEV ETABLERET EN STØRRE PROVINS BY 
SOM HUNDESTED MED 17.000 INDBYGGERE UDE I PAKHUSBUGTEN OG HVOR KLOAK OG SPILDEVAND VIL BLI-
VE UDLEDT URENSET MED LORT OG KLOAK VAND DIREKTE UD I HAVVANDET I PAKHUSBUGTEN. 

Tale holdt af Peter Brøste på Anholt Festivalen 2017 
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DET ER KATASTROFEN 
 
 
DET SAMME VIL SKE PÅ DJURSLAND, PÅ SAMSØ PÅ NORDSJÆLLANDS KYST JA DET VIL ØDELÆGGE HELE KAT-
TEGAT OG ALLE KYSTERNE. 
 
 
KATTEGAT ER ET INDRE DANSK FARVAND LAVVANDET MED MAX DYBDER PÅ 30 TIL 50 METER OG KUN RINGE 
TILFØRSEL AF FRISK HAVVAND FRA NORDSØEN 
 
 
DER TALES OM AT DER SKAL ETABLERES MUSLINGE FARME SOM ÆDER ALGER OG PLANKTON SKAL DÆKKE 
100 KM2 HAVBUND FOR AT VIRKE OG DET ER HELT UMULIGT AT GENNEMFØRER 
 
 
DER ER ALTERNATIVER TIL FISKE FARME I ÅBENT FARVAND. DANMARK ER FØRENDE I VERDEN INDEN FOR 
FISKE FARME PÅ LAND. DE FORURENER IKKE NÆR SÅ MEGET, PRODUKTIONEN KAN KONTROLLERES. 
 
 
 I HANSTHOLM ER DER VED AT BLIVE BYGGET ET ANLÆG TIL PRODUKTION AF 2.500 TONS KING FISH  
 
 
JEG OPFORDRER TIL AT I ALLE SKRIVER UNDER PÅ UNDERSKRIFTS INDSAMLINGEN. LISTERNE LIGGER VED 
INDGANGEN OG VED BARERNE. LAD OS SAMLE 1000 UNDERSKRIFTER I DAG. 
 
 
SAMMEN MED NORD DJURS OG SYD DJURS, SAMSØ OG DE NORDSJÆLLANDSKE KOMMUNER PROTESTERER VI 
FOR AT FÅ AFSKAFFET DENNE DUMME LOV NR. 111 
 
 
I SKAL TALE MED LOKAL OG LANDS POLITIKERE, TALE MED JOURNALISTER PÅ LOKAL OG LANDS PLAN. TAL 
MED JERES NABOER OG OVERBEVIS DEM OM AT VI SKAL STOPPE DENNE DUMME LOV. GÅ IND PÅ MEDIERNE, 
SKRIV LÆSER BREVE 
 
 
GÅ PÅ BARRIKADERNE. VI VIL IKKE FINDE OS I AT FOLKETINGET ØDELÆGGER VOR NATUR HEN OVER HOVE-
DET PÅ OS BORGERE, SOM DE MENER ER DUMME. LAD OS VISE POLITIKEREN HVEM DER STYRER DANMARK. 
 
DET GØR VI FOLKET! 
 
MÅ JEG BEDE JER ALLE OM AT REJSE JER OP! 
 
SIG SAMMEN MED MIG! 
 
NEJ TIL FISKE FARME I KATTEGAT 
 
VI SKAL RÅBE DEM OP PÅ CHRISTIANSBORG 
 
ENDNU HØJERE!! 
 
NEJ TIL FISKE FARME I KATTEGAT, NEJ TIL FISKE FARME I KATTEGAT” 

Tøjbyttedag 
 

Søndag den 5. november kl. 14.00 – 15.30  

i skolens gymnastiksal. 
 

Ryd op i dine skabe og kom og aflever dit tøj fra kl.12.00 - 13.30 

Hilsen Berit og Signe. 
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Fra det gamle arkiv 
I sidste nr. var der et konfirmationsbillede, hvor der desværre var et par fejl. 

Året var 1941 og personerne var Olaf og Knud Karstensen og konfirmanden var 

såmænd undertegnede. 

 

etly 

Gamle billeder 

 

På museet får vi tit gamle bille-

der, men det er ikke altid vi kan 

kende de personer, der er på bil-

lederne.  

 

Er der nogen der kan hjælpe her, 

hvem er disse gamle Anholtere? 

 

På denne og næste side…. 

1  2 

3  4 5 
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NYT - NYT - NYT - NYT 
 

Nu kan der til Anholt Borgerforening også betales via MobilePay. Så udover indbetaling 

på konto i Danske Bank 1551 - 1222538 kan MobilePay 39455 også benyttes til betaling 
af kontingent mv. 

6 7 

8 

9 10 11 
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HALLOWEEN FEST  

For børn og voksne 

lørdag den 11. november 

Hold øje med opslag. 

Billeder fra nogle af sommerens arrangementer.  

Hønseskidning under hummerdagene 

på havnen. TV2 Østjylland sendte live 

til torsdagens skidning. 

Loppemarked, som blev flyttet til skolens gymnastiksal pga. 
regnvejr 

Foreningen Anholts Børn 

3 dages balletundervisning med Gitte Lind-
strøm 

Signe Hylby 

Her efter sommer er vi fortsat med fodboldtræningen og slutter til efterårsferien. 
I uge  47 er der fægteundervisning med  Jesper René for børn og voksne. Hold øje med opslag 

Foreningsrettelse: 
 

Petanque Klub 
Ulrik Smith, formand 

Kirsten Gede 
Jakob Gede 

Hans Erik Kunstmann  



35 

 

Tak for en dejlig løbsweekend! 
Anholt Maraton vil gi en stor tak til alle hjælpere, sponsorer, delta-
gere og samarbejdspartnere! Vi ses igen næste år: 1.sept 2018 
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FACEBOOKBREV FRA EN AF DELTAGERENE 2017: Arne 
Martinus Lindstad 
 
Anholt marathon: for en øy, for et løp! Stor takk til 
arrangørene Moa, Mia, Bent, Brian, alle frivillige, været 
og løperne som samtlige gjorde en kjempeinnsats og 
skapte en så hyggelig atmosfære. Det beste var når de 
siste maratonløperne kom inn og alle var på arenaen; de 
fikk virkelig den jubelen og applausen de fortjener. Litt 
vanskelig å komme dit som introvert nordmann, men 
det gikk vel ganske ok. Det var bra føre; ørken, strand 
(med et og annet uvørent steg i saltvann), asfalt, grus, 
landevei og sti. Man ser sand, lyng, hav, fyret, fugler, 
vandrere, skog, hus, havn, mennesker og dyr. Jeg løp 
sakte i ørkenen og på stranden, det var stedvis veldig 
tungt, og musklene ble godt mørnet på den første 
halvdelen av løpet. Stranden var for det meste hard og 
fin å løpe på. Med unntak av et par harde stigninger, var 
traseen stort sett lettløpt når vi kom inn på øya. 
Funksjonærene på matstasjonene var stødigheten selv, 
og pekte rolig i riktig retning når det gikk på kryss og 
tvers inne på øya. Jeg ble litt forvirret et par ganger, men 
det gikk stort sett greit. Det var vann, oppkuttet frukt, 
salt og cola i rikelige mengder, perfekt oppvartning og 
service. Et par gel og noen powergums i trusa som 
supplement holdt meg gående til mål. Jeg vurderte 
terrengsko på grunn av sand og strand, men smurte med 
et nytt par Nike Zoom Fly, og jeg tror aldri jeg skal bruke 
andre sko igjen, de anbefales på det varmeste. Tiden ble 
ikke all verden, men 3:20 i et løp på et såpass krevende 
underlag og med mitt treningsgrunnlag er innafor. Dette 
var moro, og jeg håper jeg får mulighet til å gjøre det 
igjen. Den største takken går til min kjære Maja, dette 
var en julegave fra himmelen! 

 

Se mer på Facebook eller på 
hjemmesiden! 
www.anholt-halvmaraton.dk 
 
Tilmelding til næste års løb er åben! 
Book via Sportstiming.dk 

SPONSORER 2017: 

https://www.facebook.com/moabjornson?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008879505208&fref=mentions
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Så kom storken og besigtigede reden på  

Vesterled, så vi har stork og rede , men ingen 

mad. 

Storken vil have vandhuller med masser af frø-

er og småfisk, men det sker ikke på Anholt, for 

her uddyber kommunen grøfterne og afvander 

mosen, og selvom det ikke er lovligt iføl-

ge natura 2000. Så bliver det gjort hvert år, det 

er også forbudt at aflede okkerholdigt mose 

vand ud i de indre danske farvande, men det 

sker også. Og så længe der er penge i at øde-

lægge naturen er der ingen der kan Brøste sig 

af, at have en storkerede med stork.  

Fotoet til venstre er fra foråret 2014. Fotoet til højre er fra 2017, samme sted.  

Derfor ingen stork, ingen ænder, ingen gæs, ingen frøer, ingen salamander m.m. 

Foto og tekst: Frank Svensson 

Betaling af kontingent mv. for 2017 

Der er desværre mange, der endnu ikke har fået betalt kontingent eller abonnement på 

Anholt-Posten for 2017. Da Anholt Borgerforening har brug for alles støtte og opbakning 

til foreningens arbejde, bedes indbetaling ske snarest til konto i Danske Bank (1551-

1222538) eller via MobilePay 39455. 

Beløb er anført på side 2 i Anholt-Posten. 

Med venlig hilsen  

       Anholt Borgerforenings bestyrelse 
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Mangler I noget ? Spørg - og vi vil gøre vort bedste. 
Med venlig hilsen personalet. 

Telf. 86319020 

Rabatdage med 20% 
som følger: 

3. og 4. november  
og   

1. og 2. december  

Nye vinteråbningstider er som følger: 
Mandag - Torsdag  9 - 12 og 16 - 18 
                  Fredag   9 - 12 og 17 - 19 

 Lørdag   8 - 12 
Fra og med 29.okt er der altså lukket hver søndag 

Åbningstider i 
efterårsferien 

 Lørdag 14. okt.    8 - 12 og 16 - 18 
 Søndag 15. okt.    8 - 12 
 Mandag 16.okt. til Torsdag 19.okt 
  9 - 12  og  14 - 18 
 Fredag 20. okt.     9 - 12 og  14 -19 
 Lørdag 21. okt.    8 - 12 
 Søndag 22. okt.    8 - 12 

 
Bemærk det er sidste søndag i år, der er åbent!!!  

J-dag er 3. november kl. 19.01 
Vi vil kæle for Jer med  

øl og kakao m.m. 

 

Glögg-dag 2. december fra 14 til 17 
Kom og hjælp butiksrådet 

med at skabe hygge og stemning. 



 

 

 

… 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere et eventyrligt efterår. 

Det var en and 

Vi nærmer os november 

Gør det noget, man er halvgående,  
når man stiller op til en halvmarathon? 

Har du hørt at der er kommet 
en ny fugl til Anholt 

Nåh, tænker du på  
Høreskaden??? 

”Ved Vejen” prøver at holde varmen ... 

Hørt fra uddeleren: 

”Vi ved ikke hvad vi siger,  

og vi ved ikke hvad vi gør,  

men vi er her i hvert fald altid  

efter lukketid 

I Helges have må der  
Gås på græsset... 

Præst 

I år er de fleste svampe at finde i ørkenen 

Forhåbentlig går det bedre  
med kystsikringen  

end med banneret…. 

Hørt hos et unavngivent par på øen: 
Ham: Godmorgen skat! 
Hende: Hrm.. ser JEG også gammel ud  
i dag?  

  

Hvis der åbnede en frisør på Anholt,  
ville der nok hurtigt komme køer. 

Etly og Elvira melder fra til speeddating:  
”Vi vil gerne have fred og ro i den sidste tid”.  
Men Bodil melder til. 

Sikken en sommer -  
og så snakker de om global opvarmning! 

Kæmpe fyr med gummitøj 
spottet i ørkenen! 
 

Man vil åbenbart ikke have, at 
der bliver lavet flere små fyr-
tårne på Anholt... 




