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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.
Medsend gerne billeder. Send ikke artikler / annoncer i PDF format. De bliver utydelige. Hvis du/I har ideer til interessante emner, fine billeder eller sjov til bagsiden ,
så kom med det. Vi anmoder om at indsendte artikler har almen interesse og handler
om holdninger til sager og ikke til personer.
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Siden sidst
Påske, Pinse, æggetrilning, påskebal, five o’clock tea, prøv en øbo, vintergækker,
isingspisning, påskeliljer, generalforsamlinger, hækkeklipning, forårsrengøring og
syrener. Alt det, har vi været igennem.
Med fuld kraft stråler solen allerede ned over Ønskeøen og sikken sommer det allerede har været og er. Siden sidst har det ikke regnet - nå nej - det passer ikke, men
det føles sådan. Anholt er blevet en meget tør og hed ø. Når solen bare bager ned og
der ikke kommer regn bliver ørkenen så gloende varm at den jager alle skyerne
væk. Her er fuld af støv og gule græsplæner. Vi har nu fået vandingsforbud. Præcis
hvorfor vides ikke helt.
Der har været mange besøgende i de korte helligdagsferier der ligger i foråret. Dejligt at diverse spisesteder og barer holdt åben, også udenfor sommersæsonen. De
fleste har holdt åbent siden., både Kroen, Algot, Ishuset, Ved Vejen og Orakelbar.

Foto: Gyrite Andersen

Vores faste sommerhusgæster har åbnet deres sommerhuse, så de er klar til en forhåbentlig fortsat lang og solrig sommer. Vi har haft besøg af en turistbus der kørte rundt og kiggede på os øboere et par timer.
Arbejdsdage er afholdt både på museet og i forsamlingshuset. Det giver fællesskab og de er effektive for at få gjort noget ved tingene. Vi har haft en stor beredskabsøvelse med hele øen involveret. Dejligt at det hele fungerer trods vores
afsides beliggenhed.
Der har været refleksionsaftener i kirken med flere optrædende og det har været et spændende nyt initiativ.
Alt er som det skal være på Anholt. Køer og heste har fået nye græsgange og endnu en hest er flyttet til øen. Det ser dog
ikke ud til at der kommer nogen grise i år.
Huse har fået nye tage der stråler flot i solen. Børnene er begyndt at spille rundbold om aftenen og fodbold mandag eftermiddag. Vi har fået endnu en Brugs på havnen. Så nu har Karen mere at se til. Vi håber hun også husker at se til sig
selv.
Der er siden sidst, blevet handlet spisested. Vi går således sommeren i møde med Restaurant Tapas & Vin, Fish & Chips
og endnu en udvidet Algot. Der kommer nye køretøjer på vejene til glæde for besøgende. Og vi har fået en ny flot hvid
taxa. Vi forventer, at der bliver fuld fart på, og der kommer øjensynligt ikke til, at mangle hverken transportmuligheder,
vådt eller tørt. Der bliver gang i Aktiviteterne på Anholt sommeren over. Vi henviser til Aktivitetskalenderen på modsatte side og inde i bladet, hvor man kan læse mere om hummerdage, cykelløb, højskole, 3 festivaler og meget mere.
Desværre må vi sige farvel til Daina og vores vikarpræst Michael og to gange har vi måttet gået den triste, men traditionelle vandring fra Monumentet til kirkegården, for at følge en beboer. Først Kirsten Bertelsen og sidst Sanne Ottendahl.

Vi har siden sidst kun budt velkommen til den nye maskinmester Sigurd, og desværre er der ikke lige nu udsigt til kommende øboere. ”Prøv en øbo” hjalp heller ikke, men måske er der held i single ugen til august…. Vi der bor her synes i
hvert fald at Anholt er et fantastisk sted at bo.
Redaktionen

Nyttige numre:
Lægen: 8631 9005
Redningsstationen: 2097 6464
Brandstationen: 112, 89594000
Politi: 86319011
Hjemmeplejen: 2211 2874
Grenaa Apotek: 8632 1422

Anholt taxi: 2022 9006
Biblioteket: 8959 2866
Færgen: 8631 9099
Posthus: 8020 7030
Turistkontor: 8631 9133
Præstegården: 8631 9056
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Kystsikringsprojektet
Norddjurs Kommune afholdt licitation den 3. maj 2018, hvor 6 indbudte entreprenører afgav tilbud. Ultimo
maj blev der indgået kontrakt med den udvalgte entreprenør. Når det godkendte kystsikringsprojekt bestående
af 3 bølgebrydere, 1 høfde og skråningsbeskyttelse, vil Nordstrandvej blive genetableret.
Den fremadrettede vedligeholdelse af kystsikringen vil bestå af løbende sandfodring med sand fra sejlindløbet
til Anholt Havn. Der etableres en permanent rørledning til sandtransporten fra havnen til den beskyttede kyststrækning.
Anlægsarbejdet påbegyndes medio august 2018 og forventes afsluttet i maj 2019.

Læs mere på www.anholtborgerforening.dk
Havdambrug i Kattegat
På mødet den 28. maj 2018 med Norddjurs Kommunes kontaktudvalg for Anholt tilkendegav bestyrelsen, som
den også gjorde på mødet den 8. juni 2017, bekymring over muligheden for at etablere et havdambrug sydvest
for Anholt.
Norddjurs Kommune redegjorde for det hidtidige forløb og det arbejde, der pågår med udarbejdelse af en national havplan. Der er på nuværende tidspunkt ikke indledt drøftelser om en tidsplan eller udarbejdet en bekendtgørelse om havplanen, så foreløbig gives der ingen tilladelser til havbrug.
Beredskabet på Anholt
Efter beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen mindst en gang i hver valgperiode , fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og det politisk
fastsatte serviceniveau.
Dimensioneringen af beredskabets indsatskapacitet på Anholt er beskrevet. Da det er vigtigt, at flest mulig får
kendskab til planen, vil der blive holdt et borgermøde herom.
Boligsituationen på Anholt
Anholt Borgerforenings bestyrelse har ved flere lejligheder forhørt kommunen om mulighederne for at etable-

re nybyggeri af almene boliger på Anholt. Norddjurs Kommune har flere gange henvendt sig til den ansvarlige
minister på boligområdet for at gøre opmærksom på begrænsningen mht. nybyggeri af almene boliger på
grund af maksimumbeløbet for støttet alment byggeri. Ministerbesvarelserne har ikke åbnet for muligheden
for en særløsning i forhold til lovgivningen om maksimumbeløbet, så der er ikke umiddelbart muligheder for
at opføre nye almene lejeboliger på Anholt.
Bestyrelsen vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for at skaffe flere boliger på Anholt.
Sct. Hans bål på havnen
Også i år afholder Anholt Borgerforening Sct. Hans bål på havnen, hvis vejret og brandmyndighederne tillader
det.
Hermed ønskes alle en god sommer.
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Anholt kystsikring

Faktaark maj 2018

Realisering af Anholt Kystsikring rykker nu nærmere.

Udbudsproces - kystsikringsanlæg
Opgaven har været udbudt som begrænset licitation
blandt indbudte entreprenører med kvalificeret erfaring og nødvendig kapacitet indenfor området. Alle 6
entreprenører afgav tilbud den 3. maj 2018. Flere tilbud lå indenfor budget.

I forlængelse af en statslig medfinansiering på 11,2
mio. kr. har opgaven været i udbud og der er indgået
kontrakt med entreprenørfirmaet Zøllner A/S.

Kontrakt
Norddjurs Kommune har den 25. maj 2018 indgået
kontrakt med firmaet Zøllner A/S.

Kystsikringen påbegyndes august 2018.
Projektet
Anholt kystsikring omfatter følgende 3 delprojekter:

Zøllner A/S har siden 2006 arbejdet
med mange typer af entrepriser, hvoraf
de primære arbejdsområder omhandler
kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.
Virksomheden har kontor i Nordsjælland nær Helsingør.

Kystsikringsanlæg bestående af tre bølgebrydere, en
mindre høfde på stranden samt skråningsbeskyttelse
og sandvold langs vejen.

Projektfinansiering
Projektet realiseres via statslig medfinansiering, lodsejerbidrag samt lokal crowdfunding. Norddjurs Kommune har bevilliget nødvendig restfinansiering.

Rørledning til bypass af sand fra havnens sejlløb til
den beskyttede kyststrækning etableres permanent.
Rørledningen skal fremadrettet benyttes til vedligeholdende sandfodring af kystsikringsanlægget.

Crowdfunding
Anholt beboere og gæster har gennem det seneste år
bidraget økonomisk til projektet. Det indsamlede beløb på 1,0 mio. kr. indgår i den samlede finansiering,
og er med til at realisere kystsikringen og beskytte infrastrukturen på øen.

Nordstrandvej retableres når kystsikringsan-lægget
er udført. Asfaltbelægning udføres sandsynligvis maj
2019 som den sidste del af projektet.

Følg projektet
Du kan følge med i projektet på Norddjurs Kommunes
hjemmeside.
Se mere på www.norddjurs.dk.

Referencebillede (bølgebrydere), foto: Kystdirektoratet

Projektbudget
Samlet forventes anlægsudgifter på godt
16 mio. kr.

Tidsplan (forventet):
2018

2019

marts - maj

juni - august

august - februar

februar - maj

Udbud kystsikring
Kontrahering

Mobilisering
Ferietid

Anlæg kystsikring
Permanent rørledning

Retablering af Nordstrandvej

Fakta forventes opdateret august 2018
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Anholt Taxi
bringer dig rundt på øen.

Ring 20 22 90 06 for Taxi kørsel og
sightseeing tours
Sommerhilsner Liselotte

16 værelser og 45 senge til priser fra kr. 100 pr. seng pr. nat
Se værelser, priser med mere på:
www.casablancaanholt.dk
Book et værelse her:
www.anholt-booking.dk

værelser – møntvaskeri – golfbiler
+45 4068 9071
info@casablancaanholt.dk

Tlf.: 61397693
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Historien om Anholts sommerhuse
Der er aldrig skrevet noget om sommerhusene på Anholt, men vi ”turister” er en meget vigtig del af Anholts historie.
Jeg tror, at der er en god historie bag alle de meget forskellige sommerhuse. Hvorfor valgte man Anholt? Hvor ligger
huset, og hvorfor blev det lige dér? Hvornår blev huset bygget? Hvorfor blev det den slags hus, der blev bygget? Er det
gået i arv? Der kan være mange sjove, fantastiske og interessante historier, man kan fortælle om sit hus.
Nogle af de ældste huse er nu i andre familiers eje, og vi har ikke deres historie. Det er ærgerligt, for lige meget hvor
stort, hvor gammelt og hvor på øen det er, har det været og er menneskers sommerparadis.
Jeg synes, det kunne være super interessant at få fortalt nogle af alle disse sommerhusfortællinger. Jeg har ikke tænkt
mig at skrive historierne, men lade det være op til sommerhusejerne selv at nedfælde det, som de synes er vigtigt for

dem. Så kan det evt. samles i en database eller lign. Det skal ikke nødvendigvis være en lang historie, man skriver ned,
men det man synes har været eller er vigtigt og sjovt, og som kan være væsentligt for fremtidens historie på Anholt.
Disse sommerhushistorier er ikke noget, man skal skrive, men kun hvis man er klar til at give et bidrag til historien.
Jeg kan ikke være den, der indsamler og laver en ”database” - har ikke evnerne til det - men jeg eftersøger en person,
der er rede til at påtage sig opgaven.
Jeg håber, at der er én eller flere, som synes, at det ville være interessant at være tovholder for projektet! I så fald så
kontakt redaktionen, som så vil formidle kontakt til mig, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi organiserer den
videre proces.
Ida Kolbjørn, ”Lottes hus”, Sønderstrandsvej

Hilsner fra Ilullisat
Vi vil gerne sende en hilsen fra Grønland, hvor vi er
flyttet til i stedet for Anholt. Lige nu er vi i Ilullisat,
men vi skal snart videre til Uummannaq, den lille ø
med det hjerteformede fjeld. Rune arbejder for Avan-

naata kommunia (Nord kommunen) med tilsyn af
byggeriet af erstatningshuse til de bygdeboere der
blev ramt af flodbølgen sidste sommer og med arealog byggesagsbehandling.
Ilullisat er et meget smukt sted med alle isbjergene.
Ilulissat betyder slet og ret isbjerge. Man kan føle at
sommeren er på vej, selvom det stadigvæk sner af og til. Byen forbereder sig til turistsæsonen, som starter i Juni og det
virker som om det allerede er svært at finde et sted at overnatte i juli måned.
Vi savner friske grønsager men nyder den friske fisk og tænker på Helle :)
Mange hilsner fra Rune og Joanna
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Totalt forbud mod brug af åben ild på hele Anholt
PAS PÅ BRANDFAREN
Sommerhusområderne, plantage og hede arealerne

rede, 2 rigtig benamputerede og 14 studerende fra

på Anholt er ekstremt brandfarlige, specielt i år hvor

Århus Universitets lægestudie deltog og var figuran-

vi har haft det tørreste forår nogensinde registreret.

ter, alle kunne ligeså godt have gået på skuespiller-

En naturbrand på Anholt kan hurtigt udvikle sig til en

skolen, der blev gået op i det med liv og sjæl. Så det

katastrofe og ødelæggelse af store nationale natur-

var meget livagtigt og gav os andre et rigtig fint

værdier. Derfor er det vigtigt at man tager et forbud

modspil.

mod brug af åben ild alvorligt.

Hele øen endte med at blive evakueret, men det me-

Det er ikke teoretiske skrækscenarier, men erfaringer

ste af Nordbjerg udbrændte, vi fik stoppet ilden ved

fra virkelige brande på øen, der får os i Anholt Brand-

byen hvor Gennem Landet løber sammen med Nord-

væsen til igen og igen, at tigge og bede sommerhus-

strandsvej. Alt i alt, gik det godt og Beredskabssty-

ejere og fastboende, om at overholde afbrændings-

relsen kontrollanter, og øvelsesledelsen havde kun

forbuddet, i håb om at undgå en større naturbrand

ros til det lokale beredskab. Vi var dog rigtig glade

på Anholt og de dermed katastrofale følger.

for al den hjælp og støtte vi fik udefra, en hjælp og
assistance som er essentiel i tilfælde af en større
hændelse her på øen.
Faktum er at Anholt Brandvæsen m.fl. står magtesløse overfor en større naturbrand her på øen. Vi er heldige, når naboer og andre vakse folk slår alarm, og
hellere slå alarm en gang for meget end en gang for
lidt

Beredskabskommissionen på Djursland, som er
øverste brandmyndighed i vores område, har
besluttet, at der totalt forbud mod brug af åben
ild på hele Anholt.

I år har Anholt Brandvæsen fået en gevaldig opgradering, selve brandstationen har fået en ny yderbeklædning, 1 stk. ny brandtraktor er indkøbt, vi fået
en højtrykspumpe monteret på vognen, alle brandmænd har nu gennemgået et intensivt kursusforløb i
røgdykning, og alle er nu fuldt kvalificeret og kompetente til, at blive indsat som røgdykkere.
Derudover har vi medvirket i en fuldskalaøvelse
d.16/05 her på øen, med 2 lægehelikoptere og 2 af
forsvarets store SAR helikoptere, Anholt Brandvæsen
og Anholt Redningsvæsen, alt i alt deltog 200 mennesker og Anholt lignede en mindre krigszone i 6 ti-

Dette forbud gælder i perioden 1. april til 30. sep-

mer.

tember.

Storbrand og gaseksplosion på campingpladsen star-

Resten af året kan man brænde af i en tønde, dog

tede det hele, 5 svært forbrændte og 11 mindre så-

kun i selve Anholt by.
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1-1-2

I 2014 blev der indført nye fyrværkeriregler, så det

Ved brand eller ulykke tryk
Fortæl:
Hvor er ulykken sket?
Hvad er der sket?
Hvor mange er kommet til skade?
Hvorfra der ringes?

kun er lovligt at affyre fyrværkeri i perioden 27 december til 01 januar.

Der kan søges om dispensati-

on i særlige tilfælde, hos den lokale brandmyndighed,
i dette tilfælde undertegnede.
Overtrædelse af afbrændingsforbuddet, som er gæl-

Hvis man downloader gratisappen 1-1-2, og ringer op

dende overalt på øen, vil medføre øjeblikkelig politi-

via appen, vil den registrere dine GPS-koordinater, så

anmeldelse, og hvad dermed følger

redningsmandskabet kender din nøjagtige position
hvor du ringer fra.
Med håb om en arbejdsløs sommer, ønskes alle en

HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF BRAND
ELLER ULYKKE?

god turistsæson.

Brandfoged Morten Abildstrøm tel. 2128 9879

Til abonnenter på Anholt-Posten 2018
Husk at betale abonnement. Årsabonnement på Anholt-Posten koster i 2018 uændret 250 kr. incl. forsendelse
med postvæsenet ( 200 kr. ved modtagelse pr. mail ). Beløbet indbetales på konto i Danske Bank (reg.nr. 1551
kontonr. 1222538), MobilePay 39455, på turistkontoret eller til kassereren snarest.
Nye abonnenter kan henvende sig til kassereren Poul Jessen-Klixbüll (pklix@pc.dk eller tlf. 66108054).

Ageren 1, Anholt by.
Anholt Røgeri holder åben igen med Franks berømte fiskefrikadeller og mange forskellige
røgede fiskeprodukter. Vi serverer kolde fadøl, eller et glas kølig hvidvin.
Velkommen.
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Nyt om Anholt Skoles jubilæumsbog
I januar 2019 udkommer bogen om Anholts skole- og børnehavehistorie,
og arbejdet er kommet godt i gang. I begyndelsen af maj var jeg fem dage på øen for at interviewe nogle af de anholtere, der havde lyst til at fortælle om deres minder som elever eller ansatte. Jeg var så heldig at bo i
Potters Hus, hvor Mia havde lagt bøger frem om øens historie, og Anholt
artede sig fra sin bedste solskinsside.
Selv om det var en arbejdsuge, var det nærmest som at være på skriveophold, for omgivelserne indbød til ro og fordybelse. Når jeg ikke arbejdede, var jeg på opdagelse på øen sammen med skoleleder Gyrite, og den største oplevelse var at se
de to albinorådyr, som løb ud foran bilen en af aftenerne. Den ene blev stående og kiggede på os, og jeg var heldig at nå
at tage et billede.

Tak til jer alle for den gode modtagelse. Jeg kommer tilbage til Anholt til september for at tale med nogle af børnene og
mødes med de af jer, der har lyst til at fortælle lidt mere. I mellemtiden er jeg i gang med arkivstudierne på Rigsarkivet i
Viborg og Grenaa Egnsarkiv – og så skal jeg have fulgt op på alt det materiale, I gav mig under dette besøg. Tusind tak
for en dejlig uge på Anholt. Jeg glæder mig til at vende tilbage.
På mit lille firmas Facebook-side har jeg oprettet en billedmappe, hvor jeg løbende beskriver arbejdet med bogen, og I er
meget velkomne til at bidrage med kommentarer og oplysninger. Det er på facebook.com/forlagetubirex.
Jeg er stadig meget interesseret i at høre fra jer, der har billeder eller historier fra jeres skole- eller børnehavetid. En af de
ting, jeg især mangler, er viden om undervisningen på Fyrgården. Måske har nogen af jer oplysninger og billeder fra den
tid? Min e-mailadresse er ubirex@live.dk.
De bedste hilsener og på gensyn Charlotte Lindhardt

Anholt Vognmandsforretning
Anholt Vognmandsforretning ønsker alle en fantastisk sommer.
Som noget NYT har vi indgået aftale med en sød medarbejder
om rengøring af sommerhuse mm.

Husk at alle arbejdstimer ved rengøring, græsslåning, havearbejde
og meget mere er fradragsberettiget via "håndværkerfradrag 2018"
og kan fratrækkes på selvangivelsen. (se skat.dk)

Ring 20209005 for aftaler.
Hilsner Liselotte & Jan, samt crew
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ANHOLT FESTIVAL 2018
støt anholts børn

Onsdag den 25. juli Kl. 14.00
På plænen bag skolen
Entre: 125 kr. vi har mobilepay
Børn under 15 år gratis, ifølge med en voksen
Hjælpende hænder og donationer modtages gerne.
Kontakt Lykke: lykkeschou@gmail.com eller tlf. 22467937 Eller
Signe: hrsocialraadgiver@privat.dk eller tlf. 25560131

Følg os og musikprogrammet på facebook

Vi glæder os Hilsen bestyrelsen
11
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Tak!
Når ens værste mareridt bliver til virkelighed, forandrer verden sig for altid.
Det skete for vores familie i slutningen af maj 2016, - midt i 9.klasses eksamenstid
på Anholt skole, hvor jeg på det tidspunkt underviste og skulle føre klassen til eksamen i ret mange fag.
Jonas blev ramt af en ondartet virus, som slår mange af sine ofre ihjel. Han lå længe i koma, kunne ikke selv trække vejret, og det varede længe, før han selv kunne
sidde op eller få resten af kroppen til at rette sig efter de signaler, han sendte til
den. Hans hjerne er klar på den måde, at han kan samtale, løse matematiske opgaver og tale 5 sprog, - han har sin gamle humor og er stadig en dejlig, rar og omsorgsfuld person, men der er stadig problemer med hukommelsen – især korttidshukommelsen, og det vil stadig vare længe, før vi bedre kan kende den gamle Jonas igen – og til han kan kende verden igen.
Vi har mødt så megen støtte og omsorg fra folk på Anholt. Det ville vi nødigt havde været foruden, og vi vil gerne hermed udtrykke vores dybeste taknemmelighed
Kitte og Anders

VIN, ØL, DRINKS OG SPANSKE SNACKS, LIGE PÅ KANTEN AF HAVET

Gennem Landet 98
Tjek vores åbningstider på: www.facebook.com/orakelbar
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Workshop om turisme på Anholt
I starten af april var en stor gruppe af repræsentanter fra turistvirksomheder på Anholt samlet til workshop i projektet
”Anholt – Synlighed og sæsonudvidelse” sammen med os fra Turist Anholt og Destination Djursland. Vi havde to udbytterige dage med fokus på synlighed og tilstedeværelse på digitale platforme. Formålet med workshoppen var at finde
frem til en samlet fortælling om ferie på Anholt og at gøre Anholt nemt tilgængelig for nye gæster.
Vi var samlet i Sailor House og havde en åben diskussion omkring veje til nye gæster til Anholt, specifikke målgrupper i
sæsonen og uden for den egentlige højsæson. Vi arbejdede på forskellig vis med svarene på spørgsmålene: Hvad sælger
Anholt? Hvorfor vælge Anholt?
Svarene skal bruges i en sensommerkampagne, hvor vi markedsfører ferieoplevelser på Anholt med sammenhæng mellem fortællingen om Anholt og de aktiviteter og muligheder der er på øen.

Individuel rådgivning og besøg
Der var også mulighed for individuel gennemgang af bookingsystemet: anholt-booking.dk – hvor sommerhuse, aktiviteter og tilbud kan præsenteres og sælges online. Der vil være to kategorier: Overnatningssteder og aktivitetsudbydere/
restauranter. Der var også tid til at komme forbi på besøg forskellige steder bl.a. for at se nye faciliteter eller til snak om
aktuelle emner. Alt i alt nogle gode dage med masser af input at arbejde videre med, så vi i fællesskab kan øge kendska-

bet til og skabe synlighed om Anholt og samtidig gøre det nemt for gæster.
Workshoppen er muliggjort via vores projekt ”Anholt – Synlighed og sæsonudvidelse” med LAG Småøerne.
Anja Bæk, Anholt Turistkontor og Lene Lind og Else Brask, Destination Djursland

Jeg takker alle for gaver og opmærksomhed
både på min 60 års fødselsdag
og til min 60 års fest her i maj.

Hilsen Jan
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Ø-mobil vender tilbage til Anholt
Fra ca. 1. juli vender golfbilerne tilbage til Anholt og bliver hjemmehørende på Casablanca.
Jørgen fortæller han de sidste år har fået mange henvendelser både fra sejlere men også fra gangbesværede sommerhusgæster der har savnet muligheden meget for at kunne komme nemt og
sikkert rundt på øen, siden de gamle golfbiler forlod øen for nogle år siden. Jørgen har søgt råd og vejledning
om den erfaring de tidligere udlejere havde med ø-mobilkonceptet og det gamle navn har de været venlige at
tilbyde til fri afbenyttelse.
De nye golfbiler bliver leveret med den mest avancerede teknologi fra det amerikanske mærke E.Z.GO som
er verdens førende producent af golfbiler. Bilerne bliver eldrevne med litiumbatterier og har en køreradius på
helt op til 80 km. pr. opladning. De har en max. hastighed på 16-23 km/t, det er 100% elektriske biler helt
uden udledning og de nye golfbiler kan lades direkte ved en almindelig stikkontakt da de har indbygget lader i
bilen.
Golfbilerne bliver indregistreret på hvide plader og må køre på alle vejene på Anholt men ikke på stranden
eller offroad.
Bilerne kan lejes for 4 timer, 1 dag eller 7 dage ad gangen og kan lejes fra Casablanca hver dag hele sommeren. Der har været en lang leveringstid på de nye biler og i første omgang bliver der leveret i alt fire biler i
den hvide farve til øen. Det er en stor investering på over kr. 80.000 pr. bil men så skulle det også være de
bedste biler der findes på markedet.
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PRØV EN ØBO
Gennem tiden har forsamlingshusets aktivitetsudvalg lavet mange forskellige arrangementer. Men midt i den mørke vinter opstod
en spændende og meget kreativ ide hos Anja.

Alle blev installeret og vi åbnede med et hummergilde i forsamlingshuset. Her var der bare
superstemning og de første venskaber blev

På øen bor der mange singler, så hvad var me-

etableret. Næste dag havde vi en fyrtur og

re nærliggende end at lave et arrangement ud

grillmiddag om aftenen.

fra det. Således blev ”PRØV EN ØBO” skabt.
Der blev oprettet en facebookgruppe og så
kom der fart på. Budskabet bredte sig. Interviews i radio og tv. Efter optræden i ”Go morgen Danmark” medio april gik det løs. Gruppen

fik 500 medlemmer.

Søndag var der så afsked efter en sjov, hyggelig og forrygende weekend. Nogle par blev
dannet og mange venskaber opstod.

Arrangementet skulle løbe af stablen i første
weekend i maj. Fredag eftermiddag modtog vi
gruppen ”iført” krykke, rullestol og rollator på
kajen. Så var stemningen grundlagt.
Det har givet mod på endnu et singlearrangement. Det finder sted i uge 34, 20.-24. august. Se opslag.
Mange hilsner
Forsamlingshusets aktivitetsudvalg
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Prøv en øbo
Singleferie på Anholt i uge 34
20. -24. august 2018
Vi gentager slowdatingsuccesen fra starten af maj med visse ændringer! Vi
tilbyder en pakke bestående af 4 middage og diverse ture, pris kr. 450,Vi står for arrangementerne i de fire dage, men skulle du have lyst til at

komme før eller blive efterfølgende og nyde vores skønne ø, så er du mere
end velkommen til det.
OVERNATNING:
Desværre har vi ikke Forsamlingshuset til rådighed til overnatninger, så vi vil
bede jer selv sørge for dette. Der er mange muligheder:
Sommerhusudlejning: www.anholt-booking.dk/ 86 31 91 33
Anholt Bed & Breakfast: 86 31 91 11
Anholt Camping: 86 31 91 00
Anholt Kro: 86 31 90 80
Casablanca Hostel: 40 68 90 71
Værelser Pakhuset Anholt: Mail: pakhusetanholt@gmail.com
Potters Hus: 40 59 49 50

TRANSPORT:
Egen båd,
Fly (fra Roskilde): 46 19 11 14
Færge (vigtigt at bestille): www.anholtfergen.dk, 86 31 90 99,

CYKELUDLEJNING: Så du kan komme rundt på øen. 60 74 03 13

Se også: www.visitanholt.dk
TILMELDING: mail til: jette.hansen12@skolekom.dk. Tilmeldingen er bindende.
BETALING: Mobile pay 30 29 93 12 eller konto 6506 3052833948
Husk tydeligt navn og telefonnummer på betalingen.
Tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Mange hilsner Prøv en øbo
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Anholts ørkenvand
af Niels Schrøder

Strandaflejringerne består dels af almindeligt strandsand,
dels af strandvolde bestående af grus og sten, dannet
under storme, en proces der stadigt pågår langs kysterne.

Anholts vand indvindes fra Ørkenen. Lige midt på øen
ligger de to indvindingsboringer og dermed også det opland, hvorfra vandet kommer (se figur 1).
Vandet er karakteriseret ved
at være forureningsfrit
kalkindholdet (ca.15 mg/l Calcium) er ca. 1/6 af, det
kalkindhold der findes i drikkevandet i Danmarks større byområder (Hovedstadsområdet,
Aarhus, Aalborg og Odense).
saltindholdet (ca. 16 mg/l Klorid) er væsentligt mindre end i Danmarks større byområder, hvor det
ligger mellem 50 til 200 mg/l (tal fra GEUS Jupiter database).
Da Ørkenen er fredet og aldrig har været opdyrket, er der
ingen mulighed for, at rester af pesticider og gødning
kan sive ned og forurene vandet. Forklaringen på vandets lave kalk og salt indhold er ikke helt så indlysende,
men er en følge af Ørkenens geologiske historie.

Indvindingsboringerne er ført ned gennem strandaflejringerne ned til 25 m under havets overflade, hvorunder der
findes finsandede aflejringer fra istiden. Muslingeindholdet i de nederste prøver af strandaflejringerne sammenholdt med andre undersøgelser i Kattegat viser, at de
ældste strandaflejringer er ca. 10.000 år gamle.
Vi ved derfor, at havets overflade på dette tidspunkt lå
25 m under den nuværende (se figur 2).
Fra 8-10.000 år siden smeltede store dele af isskjoldene
over Nordamerika og Europa meget hurtigt og havet ved
Anholt steg fra -25 m til +6 m. De ældste strandvolde vi
ser ved foden af den gamle kystklint, er ca.8.000 år gamle. Fra 8-6.000 år siden steg havet yderligere til næsten 9
m over den nuværende havoverflade. Fra 6.000 til i dag
er havoverfladen langsomt faldet til det nuværende niveau. Dette skyldes dog ikke at isskjoldene voksede
igen, men at landet langsomt hæver sig befriet for vægten af isen (se Figur 3).

Figur 1. Skyggekort af Anholt, baseret på radar kortlægning af
topografien (fra www.kortforsyningen.dk). De to indvindingsboringer i Ørkenen er indtegnet med rødt.
Det vestlige “bakkeland” består hovedsageligt af finkornede
lag af smeltevandssand, aflejret foran den smeltende is i slutningen af istiden. Et sidste is fremstød har dog skubbet til disse lag så terrænet nu udgør en kreds af bakker omkring en
lavning ”kæret”, udfyldt af hav- og ferskvandsaflejringer, der
er afsat efter istiden.
Øst for bakkelandet ligger Ørkenen, øens største del. En flade
af sten, grus og sand aflejret efter istiden. Oven på denne flade
findes et system af klitter.

.
Radarkortet gør det muligt at bestemme tidligere tiders
havniveau med stor nøjagtighed. Ikke ud fra højden af
strandvoldene, som af storme kan være aflejret betydeligt over havoverfladen, derimod angiver højden af lavningerne mellem strandvoldene det gennemsnitlige datidige havniveau (se figur 3).

Figur 2. Kattegat for 10.000 år siden. Havet stod meget lavt
(ved Anholt 25 m under det nuværende niveau).

Og bortset fra floderne kunne man gå hele vejen til England. Floder er angivet med stiplede sorte linjer og laguner, områder som Ringkøbing Fjord i dag, med grønt.
Bemærk at havet mellem 10 - 8.000 år før nu gik helt ind
til, og dannede den gamle kystklint, der afgrænser bakkelandet fra Ørkenen

Ørkenen
Øst for bakkelandet ligger Ørkenen, øens største del. En
flade af sten, grus og sand (strandaflejringer – aflejret
efter istiden). Oven på denne flade findes et system af
klitter.
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ger. Så det vand der indvindes til de store byområder,
kommer enten fra boringer, der står i kalk, eller også har
det vand, der oppumpes, på sin vej ned passeret lag af
moræneler, som indeholder store mængder kalk, optaget
af isen på dens vej over landet.
Ca. 90% af kalkaflejringerne består af ren kalk (CaCO3),
resten består af flint. Flinten er hård og har kunnet klare
transporten til Anholt fra det øvrige Danmark, men kalk
finder vi kun i hulninger i flinten samt de få muslingeskaller der er bevaret i strandaflejringerne. Kalken, som
ellers andre steder i Danmark er indlejret i istidsaflejringerne, er her sammen med leret blevet udvasket af
strandaflejringerne.

Figur 4. Grundvandshøjden over havniveau – i cm – observeret 1973 i forbindelse med undersøgelserne forud for etableringen af indvindingsboringerne i Ørkenen. N-S profilet er
vist i figur 5.

Saltet
Hvorfor indeholder Anholts ørkenvand meget mindre salt end vandet i de store danske byområder?

Figur 3. Radarkortet (figur 1) gør det muligt at bestemme
tidligere tiders havniveau med stor nøjagtighed. Ved en samtidig bestemmelse af alderen af de enkelte strandvoldsystemer
kan øens udviklingshistorie de sidste 8.000 år bestemmes som
vist her. Ved de enkelte rekonstruktioner er tiden angivet i ka
(ka= kilo år) og havets daværende højde over det nuværende
havniveau i meter (dvs. at står der f.eks.5.5ka/8m betyder det
at billedet viser Anholt for 5.500 år siden hvor havniveauet
var 8 meter højere end i dag).

Det kan undre, at Anholt, som ligger midt i havet,
har grundvand, der er lagt mindre salt end, hvad vi
ser i Danmark i øvrigt. Yderligere er Anholt en del
af ”Danmarks ørkenbælte” som strækker sig fra
Storebælt til det nordlige Kattegat og rækker ind
over de to Kattegat-øer Anholt og Læsø. I
”ørkenbæltet” er mængden af nedbør ca. halvt så stor
som i Jylland.

Kalken
Hvorfor indeholder Anholts ørkenvand 6 gange mindre
kalk end vandet i de store danske byområder?
Ørkenen og istidsaflejringerne er ikke de ældste på Anholt. Under disse aflejringer, og nogle steder direkte under havbunden omkring Anholt, findes aflejringer fra
Juratiden (200-145 millioner år før nu) – lerskifer, kul
og finsand.
Går man tur på Sønderstrand og i Pakhusbugten finder
man rester af disse af Juraaflejringer:
•
store blokke af kul
•
tungsand som er udvasket af Jurasandet
•
og ikke mindst mange flade grå sten af lerskifer
ofte indeholdende skaller af små muslinger - en
enkelt gang er der i en sten som disse fundet en
tand fra en svaneøgle (Plesiosaur).
.
I det øvrige Danmark (bortset fra Bornholm) er Juraaflejringerne dækket af 1500-500 meter tykke kalkaflejrin-

Figur 5. Tværsnit gennem Ørkenen (for placering se figur 4),
visende grundvandet højde (GWT) og tykkelsen af ferskvandspuden. Der er en overgangzone mellem det ferske og det salte
grundvand . Her er vist beliggenheden af den dybde, hvor
klorid indholdet når 300 mg/l .
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Det var da også ventet, at det ville blive vanskeligt at
finde nok ferskvand til den udbygning af de sommerhusområder på øen, der blev planlagt i begyndelsen af
1970erne. På det tidspunkt viste kort fra Danmarks Geologiske Undersøgelse, at det i områder, der bestod af hævet havbund - , som f.eks. Læsø og Anholts ørken, var
vanskeligt at indvinde grundvand.
Imidlertid består den hævede havbund på Læsø af ler,
medens Ørkenen på Anholt består af sten, grus og sand.
Så medens man ved en kombination af processer i leret
og vegetationen på Læsø kan finde grundvand med saltkon-centration på 12-16% (som bliver brugt til saltsydning), er den totale saltholdighed i Anholts ørkenvand
under 0,001%.

kystzonen, da det jern, der er opløst i vandet udfældes,
når grundvandet siver op.

Under Anholt ligger en ”pude” af ferskvand oven på
saltvandet. Man kunne frygte, at det salte vand kunne
trænge op til indvindingsboringerne, når der blev pumpet. Men som det allerede i 1967 blev påvist ved undersøgelser af undergrundens elektriske ledningsevne, ligger saltvandsgrænsen mere end hundrede meter under
havoverflade bestemt af forskellen i massefylde mellem
det ferske og det salte vand – dvs. for hver meter grundvandsspejlet ligger over havoverfladen ligge saltvandsgrænsen ca. 30 m under havoverfladen. Saltindholdet har
da også nærmest været konstant (ja nærmest faldende) i
den tid, der har været indvundet vand fra Ørkenen.

Selvom nedbøren i Ørkenen er lille, er grundvandsdannelsen stor, da den meget sparsomme vegetation i Ørkenen kun fordamper lidt af nedbøren, der hurtigt trænger
ned i strandaflejringerne. Al den nedbør, som planterne
ikke optager, siver direkte til grundvandet og flyder derefter til kysten, hvor det siver op i en smal zone. Når havet er roligt, kan man se, hvor grundvandet siver op i

Flere detaljer kan findes i:
Schrøder,N 2015: The Kattegat Island of Anholt:Sea-Level
Changes and Groundwater Formation on an Island. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol. 14, no. 1,
2015 The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies,
ISSN 1602-2297.http://www.journal-tes.dk/
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ANHOLT - foreningernes ø - pr. 1. juni 2018
Anholt Borgerforening
Lise lotte Arentz Sørensen, formand
Kirsten Østergaard Rasmussen, næstformand
Poul Jessen-Klixbüll, kasserer
Birgitte Dahl Jeppesen, sekretær
Jens Svensson
Gyrite Andersen
Jens Rosendahl
Foreningen Anholts Børn
Signe Hylby, formand
Anders Rytter, næstformand
Mia Nordby, kasserer
Anne Damkjer Lautrup, sekretær
Line Severinsen
Anholt Sejlklub M/L
Anders Rytter
Jesper Heilskov
Anholt United
Finn Ottendahl, formand
Ebbe Larsen, kasserer
Frank Svensson
Kim Svensson
Mads Hougård
Rolf Sandhøj
Ole Jørgensen

Brugsens Butiksråd
Frank Svensson, formand
Susanne Rosenvinge, næstformand
Finn Ottendahl, sekretær
Marianne Vels Christensen
Jakob Kjærgaard
Medarb.rps. Lykke Schou Hansen

Fiskernes Fællessalg
Finn Ottendahl, formand
Frank Svensson
Morten Rasmussen
Forsamlingshuset
Jette Hansen, formand
Kurt Danielsen, kasserer
Anja Rohde
Carsten Brabrand
Anders Rytter

Lokalhistorisk Arkiv og Museum
Signe Hylby, formand
Etly Steenberg, næstformand
Kurt Danielsen, kasserer
Berit Rosendal
Elis Steenberg Sørensen
Grundejerforeningen
Ulla Charlotte Beck, formand
Annette Haugaard, kasserer
Trine Heidemann Jansen
Morten Abildstrøm
Henrik Larsen
Per Laureng

Anholt Kulturforening
Susanne Jepsen, formand
Lotte Brinkmann, næstformand og kasserer
Støtteforening til Anholt skole og
Gyrite Andersen
børnehaves udenøs aktiviteter
Hans Graversen
Jakob Grell, formand
Lykke Schou Hansen, kasserer
Menighedsråd
Jakob Kjærgaard
Tanja Bryder, formand og kontaktper- Signe Hylby
son
Niels Hvillum
Berit Rosendal, kasserer
Kirsten Østergaard Rasmussen, sekre- Vinterbadeklubben
tær
Malene Pedersen, formand
Susanne Jepsen
Birgitte Dahl Jeppesen, kasserer
Gitte Thun Steffensen
Poul Anker Boisen
Kurt Rasmussen
Petanque Klub
Lotte Abildstrøm
Ulrik Smith, formand
Kirsten Gede
Anholt Højskoleforening
Jakob Gede
Lotte Brinkmann, formand
Hans erik Kunstmann
Karen Konge, kasserer
Gyrite Andersen, sekretær

ANHOLT BORGERFORENING SIGER
TUSIND TAK
FOR DE MANGE BIDRAG TIL
"RED ANHOLTS KYST"
De mange bidragsydere, der har vundet vinpræmier,
kan ses på lister i vindfanget på færgekontoret.
Der er også ophængt lister i kiosken på campingpladsen,
hvorfra vinen udleveres.
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Anholt museum
En ny sommersæson starter, hvor vi håber på mange gæster.
Loppemarked bliver 6 juli, vi har i år rigtig mange ”lopper”. Hvis
man har ting man gerne vil donere til loppemarkedet, kan man
henvende sig til Kurt, tlf: 20245079
Den årlige endags maleriudstilling i ”Det gamle redningshus”
bliver 27. juli med mange ”nye” gamle billeder.
Vi fortsætter med byvandringer efter at Etly har fået et nyt køretøj :-)
Som vi skrev i forrige nummer af Anholt-Posten har vi en indsamling til museet i gang. Vi har et lån som skal
betales tilbage i 2020.

Hvis man vil hjælpe, kan man betale på netbank Reg.nr 1551 konto nr 1937243 eller på MobilePay 20245079,
man kan også betale manuelt til Kurt Danielsen eller på museet.
På forhånd tusind tak, også til dem der allerede har tænkt på os.
Signe og Etly

Langt Ude festivalen vil gøre publikum til deltagere
Dette års Langt Ude på Anholt festival giver deltagerne rig mulighed for at få afløb for deres kreativitet.
I år satser vi på at skabe den meste deltager inddragende udgave
af Langt Ude på Anholt festivalen. Fra d. 31. Juli - 08. August har
vi lagt et program, der lægger op til at de fremmødte kommer til at
prøve kræfter med en masse spændende ting.
Atter i år er der danseskole, hvor vores gæster kan vise evnerne
på et dansegulv. Og hvis man har brug for at strække kroppen ud
før en heftig dans, så har vi også morgenyoga i naturen på plakaten.
Har man brug for at komme af med flere kreative energier, kan
man også deltage i tegnekursus, men den lokale billedkunstner
Tine Hind.
Musikken danner den kunstneriske rygrad
Det primære indhold kommer dog atter i år til at kredse om det
musikalske udtryk. Vi prøver at inddrage Anholts natur mest muligt
i vores kunstneriske optrædener, og i år går vi faktisk skridtet videre og spiller på naturen.
Det sker til plantekoncert med Benjamin Humle og Emil Savery,
som sætter strøm til udvalgte planter og opfører deres banebrydende koncertoplevelse på øen.
Derudover kan man også opleve Rasmus Stenholm, når han fra
toppen af Nordbjerg blæser øen bagover med de jazzede rytmer
fra sit hammondorgel. Der er også saxofonspil i verdensklasse fra
Niels Mathiasen og syrede, poetiske kulttoner fra to af frontmændene i Skammens Vogn.
Jazzcrooner Tom Kristensen synger sjælfulde jazzsange i ørkensandet, og Anton Boisens Jazz-bande giver den gas i
band konstellationen BÆST.
Det og meget mere kan opleves på festivalen. Der er fri adgang til alle arrangementerne med et festivalarmbånd til 150,-. Flotter man
sig og giver 175,-, får man et årsmedlemskab til Anholt Kulturforening med i hatten. Se mere på Langtude.com eller på vores facebook-side.
*Koncerterne i naturen er som udgangspunkt uden entré.
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Anholt Bibliotek
Åben hver onsdag 15 - 17
Ørkenvej 1 (på skolen),
Telefon 89592866

Dørken

Metervis af viden og underholdning for både voksne
og børn - det vi ikke har, bestilles fra fastlandet.

Øl, gin og Bourbon-bar

Rigtig god sommer!
Helle

Fra 15 - 23
•

Anholt Gin (Negroni, G&T, Dry

Martini)
•

5 forskellige øl fra Ebeltoft
Gårdbryggeri

Ral, grus og sten/sand sælges!
Køb lokalt, det betaler sig på alle områder
- du sparer fragten.
Henvendelse vedr. leveringen sker til Anholt Vognmandsforretning.

•

5 udvalgte Bourbon/Whiskey

•

Bourbon Ice-cream

Dørken

Jens Christian von der Maase.
Hovedvagtsgade 6. 4. tv. 1103 København K.
Mail adresse: jm@hovedvagtsgade6. dk
Tlf.: 33113636.

After Dark
Fra 23 - 04
•

TOUR de ANHOLT

Anholt Gin (Negroni, G&T, Dry
Martini)

•

5 forskellige øl fra Ebeltoft

Gårdbryggeri

Onsdag den 18. juli
kl. 11.00
Vel mødt

•

5 udvalgte Bourbon/Whiskey

•

6 forskellige 80ér drinks

•

Dansegulv

•

Musik

Vel mødt og god sommer..!!

Hilsen Anholt United
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Fra det gamle arkiv

I dette og næste nummer har vi valgt at bringe lidt
historier om Skibsprovianteringen, Sømandshjemmet, Lanternen, Molevitten og nu Pakhuset.
Vi starter med den grufulde historie om
”Revolverskuddet på Anholt”. Den omtalte Brammer i avisudklippet var søn af den Brammer der
byggede skibsprovianteringen og sømandshjemmet.
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
Dato

tid

Dag i kirkeåret

Beskrivelse

Torsdag d. 21. juni
Søndag d. 24. juni
Søndag d. 1. juli
Søndag d. 8. juli
Søndag d. 15. juli
Søndag d. 22. juli
Søndag d. 29. juli

Kl. 20.00
Kl. 20.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Hverdag
4. søn. efter trinitatis
5. søn. efter trinitatis
6. søn. efter trinitatis
7. søn. efter trinitatis
8. søn. efter trinitatis
9. søn. efter trinitatis

Refleksionsaften*
Sankt Hans’ dag

Søndag d. 5. august

Kl. 10.00

10. søn. efter trinitatis

Søndag d. 12. august
Søndag d. 19. august

Kl. 10.00
Kl. 10.00

11. søn. efter trinitatis
12. søn. efter trinitatis

Søndag d. 26. august

Søndag d. 2. september
Søndag d. 9.september

Kirkekaffe
v. Lars Seeberg
v. Peter Danielsen
v. Christina Philipstatt
Schwencke
v. Benjamin Würtz Rasmussen
v. Anne Damkjer Lautrup

13. søn. efter trinitatis

Kl. 20.00
Kl. 10.00

Søndag d. 16. september

14. søn. efter trinitatis
15. søn. efter trinitatis

Ingen

v. Anne Damkjer Lautrup
Høstgudstjeneste v. Anne

16. søn. efter trinitatis

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.

AKTIVITETER
Søndag d. 9. september kl. 14.00:
afholder vi årets dragefestival på
"Dragebakken" bag børnehavens skurvogn.
Medbring drage, tæppe, evt. kaffekurv og naturligvis godt humør!
Menighedsrådet byder på noget koldt at drikke
samt småkager.
Bemærk: er der ikke dragevejr, udskydes dragefestivalen
til en senere weekend.

Dragebakken
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Ingen

JUBILÆUM

Den anden søndag efter trinitatis i år 1819 blev den dengang nyopførte kirke på Anholt taget i brug. Den gamle kirke overlevede ikke Englandskrigene, og derfor blev der samlet penge ind i hele landet til at få opført en
ny kirke på Anholt. I 2019 fylder Anholt kirkebygning altså 200 år, og det markerer vi med en festgudstjeneste
og ef-terfølgende reception den anden søndag efter trinitatis (30. juni) 2019. Kongelig konfessionarius og
biskop over Aarhus stift, Henrik Wigh-Poulsen prædiker på dagen, ligesom vi får besøg af provst i Norddjurs
provsti, Lars Seeberg.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen næste år, så vi sammen kan fejre Anholt kirke.

FRA KIRKEBOGEN:
Dåb: Den 12. maj 2018 blev Elisa Maria Cherubini Lautrup døbt i Anholt kirke.

Dødsfald:

Dødsfald:

Kirsten Bakkestrøm Bertelsen, 24. april
2018

Sanne Værn Klink Ottendahl, 23. maj
2018

Ære være Kirstens minde!

Ære være Sannes minde!

ANHOLTS STØV

I Matthæusevangeliets 10. kapitel holder Jesus en tale for sine disciple, inden han sender dem ud i verden for at prædike evangeliet. I denne tale siger han: ”Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus
eller den by og ryst støvet af jeres fødder.”
Hvis der er en ting, jeg her i den sidste del af mit vikariat på Anholt, ikke har lyst til, så er det at ryste støvet af mine
fødder. Tværtimod, jeg ville ønske, jeg kunne tage hele Anholt med al dens varme og fællesskab med mig på min videre færd. Men afskeden er en af de ting, vi ikke kan undgå her i livet. Hver gang vi kommer til et nyt sted, så ved vi,
at vi en dag må tage afsked med stedet og ligeså med alle dets skønne personer. Selvom jeg ville ønske, at jeg kunne
tage hele Anholt og holde i mine arme til evig tid, så ved jeg, at selv et sådant kærlighedens kram til sidst ville blive et
fængsel. Afskeden er en naturlig del af livet her på jorden – evigheden magter kun Gud.
Afskeden har altid to sider: både glæde og fortrydelse. Glæden over alt, hvad man har haft sammen, alt hvad man
tager med sig, alt hvad der er lykkedes. Men samtidig en fortrydelse over de ting, man ikke fik gjort, over de ting der
gik galt, over de ting man kunne have gjort bedre. For selvom jeg synes, jeg har nået meget, og lykkedes med meget,
så er der lige så mange ting, jeg har talt om, men aldrig fået gjort, og der er situationer, hvor jeg har begået fejl og
svigtet. Ak ja, ”solskin og skyer de følges og ad” skrev Kingo i 1681.
Men vi skal ikke dvæle ved vore fejl og mangler. Vi skal være os bevidste om dem og arbejde på dem, velvidende at
vi aldrig bliver fejlfri og heldigvis heller ikke behøver være det i Guds øjne. I stedet skal vi huske på alt det gode og
minde hinanden om, at afskeden også indeholder håbet. Håbet om gensynet. Og så skal vi mindes alt det gode, vi har
haft sammen, og tage det med videre. For mig vil det især være den varme velkomst, de mange gode stunder og at I på
Anholt har udgjort min første menighed. Det vil jeg tage med mig, ligesom jeg glæder mig over, at støvet fra Anholt
for altid vil sidde plantet i min første præstekjole.
Søndag d. 8. juli 2018 er min sidste gudstjeneste på Anholt. Jeg håber at se jer.
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Indsamling i kirken:

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

Brochure om Anholt Kirke:

I våbenhuset ligger der brochurer om Anholt Kirke. Brochuren koster 10 kr., som lægges i
det opstillede glas.
NB: de øvrige brochurer, der måtte ligge på bænken i våbenhuset, er gratis.
KONTAKTOPLYSNINGER:
Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder: tlf. 3029911

Konstitueret sognepræst:
Michael Hvistendahl Munch
Tlf. 86319056
E-mail: micmu@km.dk

Kirkeværge:
Laurits Møbjerg: tlf. 30920843
E-mail: tomrerlaurits@gmail.com

Anholt Orgelfestival

onsdag d. 11. juli 2018 kl. 12-21

For 5. år i træk afholder vi orgelfestival i Anholt Kirke: onsdag d. 11. juli 2018,
hvor dygtige organister fra både Danmark og udland spiller nonstop kl. 12-21.
At orgelfestivalen blev en realitet, kan vi takke organist Eva Toft for. Eva fik idéen til en orgelfestival på Anholt under et ophold på kirkemusikskolen i Løgumkloster for seks år siden – og luftede straks tanken for sine
medkursister, der var helt med på konceptet med et par inspirerende sommerdage på Anholt, fulde af musik og
i selskab med gode kolleger. – Sidenhen blev Anholt Menighedsråd lige så begejstrede for initiativet, som de
støtter praktisk og økonomisk, mens Eva Toft fortsat er ildsjælen bag.
Holdet af organister har varieret fra år til år. Men fælles for alle årene er, at festivalen har været en succes med
forrygende god og meget forskelligartet musik - og med mange besøgende i kirken dagen igennem.

Der er fri entré til orgelfestivalen, og man kan komme og gå, som man vil,
dagen igennem.
Med venlig hilsen
Anholt menighedsråd
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Tak for blomster og deltagelse
i anledning af Kirstens død og begravelse.
Kærlig hilsen familien og Ebbe

Vores elskede
Kone og livsledsager, mor, mormor, farmor og svigermor

Sanne Værn Klink Ottendahl
Er stille sovet ind på Hospice Djursland 23 maj 2018
Begravelsen har fundet sted fra Anholt Kirke
STOR TAK til:
Alle der har hjulpet, under Sannes sygdom

Alle der har hjulpet ved begravelsen
Graverne, for det store arbejde, på den varme dag
Dem, der udførte det store arbejde i forsamlingshuset
Alle der deltog og for den store omsorg, vi mødte
Hele kirkens personale og for den smukke sang
Tak for venlig deltagelse og for de mange blomster og kranse
Det var alt sammen med til, at gøre dagen til en smuk dag

Familien Ottendahl
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Ny art på Anholt: ”Ørkensvin”
Det er efterhånden blevet almindeligt, at smide hummer/fiskeaffald i Ørkenen, det er en misforståelse og noget
værre svineri. Nogen tror, at mågerne spiser det, men måger spiser aldrig hummerkløer, de tager hummer
hovedet i næbbet og ryster engang, hvorved begge kløer flyver af, derpå spiser de hovedet og begge kløer ligger tilbage i mange år. Store fiskeben og skeletter spiser mågerne heller ikke, så hvis de ikke må komme i
skraldespanden pga. lugtgener, så grav et dybt hul, det kan bruges hele sommeren.

Hjælp med at holde Anholt ren
M.v.h.. Finn

ANHOLT SKOLE BLIVER 100 ÅR
LØRDAG D. 26. JANUAR 2019

I den anledning inviteres alle nuværende og tidligere elever og medarbejdere til fest på Anholt skole.
Vi har sørget for at færgen sejler fra Grenaa fredag 25/1-19 kl. 14:30 og retur søndag d. 27/1-19 kl. 12
og håber at dette vil gøre det muligt for dig at deltage.
Færgebillet og overnatning kan vi desværre ikke påtage os, så husk at arrangere det i god tid.
Nærmere information om arrangementet og køb af jubilæumsbog følger når tiden nærmer sig.
Følg med på skolens hjemmeside: www.anholtskole.dk og på facebook anholtliv, 100 års jubilæum,
hvor du også kan tilmelde dig.
Vi glæder os til at se jer alle Med festhilsner fra

Personalet og Bestyrelsen for Anholt skole og børnehave.
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Hummerdage på
Anholt havn 2018
tirsdag, onsdag og torsdag d. 3-5. juli

Igen i år afholdes der
hummerdage på Anholt
En tradition der er skabt for at sla sæsonen godt i gang.

Af initiativer kan nævnes:
» Hummerretter i flere varianter hos havnens restauranter
» Livemusik pa havnen
» Hønseskidnings konkurrence Foreningen Anholts Børn
» Ølsmagning hos Al'got fra havet.
» Legokonkurrence hos Pakhuset.
» Petanqueundervisning og turnering pa Al'got fra havet.
» Krabbevæddeløbs konkurrence hos Al'got fra havet.
» Tegne konkurrence pa Algot fra havet.
» Abning af Dørken.
» Hellefisken fortæller om tilberedning af jomfruhummere.
» Abent hus hos Anholt redningsstation.

» Loppemarked & Volley turnering hos Casablanca Hostel.
» Menukort hos Ved Vejen i hummerens tegn.
» Rundvisning pa Anholt Gartneri.
» Billedskole hos Anholt Skulpturværksted & Billedskole.
» Sæl spark hos Anholt Campingplads.

Vel mødt til nogle hyggelige

dage på Anholt Havn
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Jagt
Jeg har til tider været urolig og nervøs over at færdes i områder på Anholt, hvor jeg pludselig bliver opmærksom på at der også er jægere på
jagt i området. Det er en meget utryg følelse, som jeg gerne vil være
foruden.
Derfor vil jeg gerne henstille til, at jæger-grupperne opsætter ”skilte” /
information om HVOR og HVORNÅR de planlægger at jage, således
at man kan planlægge sine udflugter til andre områder.
Skiltene/informationen KUNNE opsættes ved Brugsen m.m.m samt
evt. på færgen.
Jeg tror faktisk at jagtloven påbyder skiltning, men jeg mindes ikke at
have set sådan nogle.
Jeg har designet og vedlagt et layout – som jægerne skal være meget
velkomne til at benytte ☺
Henvendelse kan ske til undertegnede.
Ulrik Nordstrandvej 80

Anholt Kro
Hele sommeren åben fra kl. 12.00 til kl. 23.00
Lunch/frokost fra kl.12.00 til 15.30,

traditionelt dansk smørrebrød frisklavet og med øens bedste fiskefilet.
Middag fra kl.18.00 til kl. 20.30, a’la carte og dagens ret kr. 120,NU Wienerschnitzel, som de laver dem i Wien

Bordbestilling altid populært.
Hilsen Hans
Kroen er til salg henvendelse på mail kro@anholt.dk
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Fra strategi og design til tryk,
produktion og distribution

360° RETAIL
MARKETINGS
SUPPORT
Få synergi i markedsføringen, spar penge på budgettet
og gør det nemt at bevare overblikket.
Reklame- & Webbureau
Trykkeri & Printcenter
Lager & Distributionscenter
Gave- & Reklameartikler

Vi kan det hele!

GRENAA · AARHUS · SLAGELSE T. 8758 3000 · JOHNSEN.DK
BAKKEHEGNET 3, 8500 GRENAA · DUSAGER 6, 8200 AARHUS N · JAPANVEJ 3, 4200 SLAGELSE

Anholt Gartneri
Lokal produktion af skind, grønt, strik og keramik. Forhandler af varer fra kvalitetsbevidste
leverandører.
Gartneriet har fast åbningstid 12 – 18 om sommeren. For- og eftersommer når døren er
åben eller efter aftale.
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Min Anholthistorie

blev der igen anledninger til at komme til Anholt,
fejre fødselsdage eller bare være på besøg. Og på

en eller anden måde kom jeg tilfældigt til at sidde

Ny på Anholt er nok en tilsnigelse, men nyere kan

ved siden af Polle ved en af festerne og det blev

man vel nok kalde mig i sammenligning med man-

starten på mit personlige ”Prøv en øbo” projekt. Det

ge andre. Jeg er det, som nogen kalder en Grenå

er lykkedes rigtig godt synes jeg, fordi vi har mange

vap. Jeg boede i Grenå og nogle gange holdt jeg

interesser til fælles og begge har lidt krudt i røven.

sommerferie med familien på Anholt på camping-

Vi elsker begge to at sejle og er med i hvert vores

pladsen eller i sommerhus på Kistehøjvej med ven-

skibsprojekt, vi kan godt lide at få noget til at gro i

inderne.

haven, vi elsker at være sammen med vores store
børn og så har Polle en flyver, som han gerne vil
flyve mig rundt i. (hvis den lille gule altså lige står
på Anholt og han har fri og der er en flyveplads der
hvor jeg vil hen, så det er ikke tit det lykkes, men
tanken tæller)

Jeg elskede Anholt fra begyndelsen. Så meget at
min skoleveninde Eva Kondrup og jeg frivilligt valgte at dele telefonbøger ud på Anholt som spejdere
for at komme en tur herover. Vi var meget ”voksne”
og boede hemmeligt i telt ved lossepladsen og
brugte pengene på is i stedet.

Derfor har jeg heller aldrig fortrudt at jeg er flyttet til
Anholt, selvom det har betydet store omvæltninger.
Jeg har lukket min psykologklinik i Kolding, lejet mit

hus ud og sagt farvel til min dejlige veninder på
fastlandet. De kommer selvfølgelig på besøg og
bliver nogle dage, men det kan ikke sammenlignes
med at se hinanden jævnligt i løbeklub, gå på kaffebesøg eller mødes til en biografaftale. Polle har

Eva med skovmandsskjorte og kinasko i 70ér stil.

derfor både skulle være kæreste og veninde i de

Efter gymnasiet kom jeg med i skibsprojektet ”Jo af

første år, så hans ører har nogle gange været på

Grenå” og sejlede derfor en del år i Middelhavet

overarbejde, når jeg har ”brug for at snakke”.

inden jeg begyndte at læse. Siden tilbragte jeg også mange ferier på båden, så Anholt blev lidt for-

Fredehunden har også været min trofaste makker

sømt men aldrig glemt, indtil min bror Niels og hans

når jeg ordner ting og sager eller går en tur.

kone Birthe flyttede herover i starten af nullerne. Nu
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på orglet og lærer mig nogle af sine mange fif, fra
sin karriere som operasanger. Der er lang vej til, at
jeg kan alle salmer og lige så lang vej til, at jeg rammer hver tone rent, men jeg arbejder på det. Og så
er det bare skønt at have arbejde, kolleger og gode
grin fra morgenstunden. Jeg er også blevet vikar på
redningsstationen og skal ned og prøve min dragt i
denne uge. Jeg vil gerne gøre gavn, hvor det er
muligt og hvem ved om der en dag bliver brug for
akut krisehjælp?
Rundt i haven vil han især gerne hjælpe med at

vande og ”passe” på hønsene og ænderne, så han

Til sommer står jeg nede på havnen og lejer kajak-

kan spise deres mad, hvis han ser sit snit.

ker ud i vores lille firma Anholt vandsport. Det skulle
gerne blive en bedre sommer end 2017, hvor vi

Nu efter tre år føler jeg mig endelig som en Anhol-

startede udlejningen. Den voldsomme blæst og kul-

ter. Det er lige efter bogen, at flytning tager tid.

den afholdt nok mange fra at begive sig ud på ha-

Først kommer begejstringen over alt det nye. Deref-

vet, selvom der næsten altid er en kyst, hvor der er

ter kommer sorgen over tabet af det gammelkendte

læ på Anholt. Nu har jeg fået hjemmeside og Insta-

og frustrationerne over, at det nye liv ikke var så

gram, så forhåbentlig kommer flere til at kende mu-

rosenrødt, som man først troede. Endelig lander

ligheden for at leje kajakker og SUBér. Inden jeg

man i en slags erkendelse af, at mønten altid har to

åbner hver morgen, er jeg dog lige ovre i Havne

sider. Også livet på Anholt, som har sine store for-

brugsen og bage rundstykker og bagefter er jeg

dele med naturen lige udenfor døren, nærheden til

måske ude og gøre rent i et sommerhus. Selvom

alle de andre indbyggere og til alle aktiviteterne

det er dejligt at blive forsørget, når man har skippet

man bliver en del af. Og så er det jo simple living på

sit job, så er det nemlig endnu skønnere at have sin

mange måder for man behøver ikke købe en masse

egen indtægt, når man plejer at klare sig selv.

tøj, sko og tasker for at være glad her. Omvendt er
det hårdt at være langt fra sin store dreng, som læser i Århus og synes rejsen til Anholt er uendelig.
Og det er sværere end man tror at undvære sit job,
for det er jo ikke kun pengene jeg savner, men i

højere grad den faglige stolthed, som plejer at være
en del af min identitet. Nu er vi en lille gruppe som
er i gang med at skabe et højskoleprojekt på Anholt, og så håber jeg at kunne bruge min faglighed
igen til at undervise kursister i stresshåndtering,
konfliktløsning eller hvad vi nu finder på.
I mellemtiden er jeg i gang med en typisk Anholt
tilflytter karriere, som består af frivillige foreninger
og projekter samt mange små jobs, der tilsammen
giver indhold i livet og lidt penge i kassen. Jeg er
med i Borgerforeningens bestyrelse og ”Prøv en Ø”
og hver søndag synger jeg i kirken mens Eva spiller

Birgitte Dahl Jeppesen
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Åbner mandag den 2. juli
Restaurant Tapas & Vin
serverer en delikat tapas tallerken med nøje udvalgte specialiteter,
udsøgte vine samt øl og vand fra Ebeltoft Gårdbryggeri.
Åbner kl. 18.00. Bordbestilling på pakhusetanholt@gmail.com

Fish & Chips
serverer fish & chips med hjemmerørt tartare sauce, sweet fries
og kolde øl, vin og vand samt masser af hygge på terrassen.
Åben hver dag kl. 12-18

Vi glæder os til at slå dørene op og tage godt imod Jer !
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En lette, en præst og en hund sidder på en ø…
I Anholtposten nr. 132, der udkom i oktober 2017, kunne man læse breve fra to personer. Den ene, en gæstelærer fra Letland, havde
allerede været på øen et par måneder; den anden, en nyslået præst
fra København, ville først ankomme måneden efter. Begge brevene bar præg af kærlighed til natur og lokalsamfund; ingen af brevene nævnte muligheden for at finde kærlighed. Meget er sket siden.
På trods af at ingen af os havde kærlighed på radaren, da vi tog til
Anholt, gik der ikke længe før vi fik øje på hinanden, og indenfor
de første to uger gik vi den lange vej til fyret sammen. Michael var
ikke helt klar over, at turen gik til fyrtårnet, så han kom i gummisko og uden hue eller proviant – på en regnvejrsdag i november.
Heldigvis kom Daina forberedt med kage, vand og hund.
På vejen til fyrtårnet fandt vi en flaskepost fra et par tyske børn,
hvilket blev den første undskyldning til at mødes igen – brevet skulle jo besvares! Den næste undskyldning kom, da Michael ugen efter vandt en and til Andespillet i forsamlingshuset, som jo skulle tilberedes, og da vi også havde nået en
vinterbadetur, kunne vi efterhånden godt se, hvor det bar henad, hvilket halvdelen af øen allerede havde set komme længe før os. På det tidspunkt var det stadig meningen, at Daina ikke skulle være på Anholt efter jul, men på grund af forskellige omstændigheder (hun påstår hårdnakket, at det ikke var på grund af Michael), bestemte hun sig for at blive. Kun
få måneder inde i det nye år, spurgte Bo, om ikke det var på tide, at Daina flyttede ind hos Michael, hvilket hun prompte

gjorde. Michael håber, at Bo engang i fremtiden også spørger Daina, om ikke det er på tide, de snart bliver gift – bare
når du finder det passende, Bo!
Når dette nummer af Anholtposten udkommer, har vi omtrent kun en måned tilbage af vores tid på Anholt. Vores taknemmelighed over alt, hvad vi har oplevet på Anholt, og vores glæde over alle, der har været med på vores rejse, er kolossal. Selvom alle har vidst, at vi kun var her en begrænset tid, så har I åbnet jeres hjem og jeres hjerter, og for det er vi
jer evigt taknemmelige. Vi er også beærede over, at I har været villige til troligt at høre og se på os om torsdagen til jazzdance, om søndagen i kirken og generelt alle ugens dage.
Vi glæder os meget til at vende tilbage til Anholt og besøge jer alle sammen igen. Heldigvis kan vi allerede nu skrive
både et skolejubilæum og et kirkejubilæum i 2019 i kalenderen.
Kærligste hilsener Daina og Michael

TUSIND TAK til alle jer
der var med til at gøre Elisas barnedåb
til en festlig begivenhed,
både med deltagelse og fine gaver.

Mvh. Anne, Elisa og søskende
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Grenaa – Anholt Færgefart
Så venter sommeren lige om hjørnet. Vejret har jo været fantastisk et stykke tid, lad os håbe, at det fortsætter lang tid
endnu.
Rederiet tog opfordringen op fra borgermødet, hvor der var ønske om sene fredagsafgange fra Grenaa. Vi har haft 3
her i foråret: Fredag den 16.02.2018, 14 passagerer, fredag den 09.03.2018, 33 passagerer og fredag den 25.05.2018, 148 passagerer.
Frem til højsæson start har vi jo billig overfart til Anholt, og vi har lagt annoncer på facebook specielt målrettet til, børnefamilier, unge
studerende og til de ”lidt ældre”.
Her kommer lidt statistik fra Grenaa – Anholt Færgefart:
Passagerer

2017 2018

Januar

507

513

Februar

686

567

Marts

470

1210

April

1905 1098

Maj

2045 2350 (lidt m/forbehold)

Grenaa – Anholt Færgefart gør øboer, erhvervsdrivende og sommerhusejere opmærksomme på, at indlevering af gods i Grenaa er
senest kl. 10.30 for overførsel samme dag – dette gælder hverdage.
Vær meget specifik med at sætte korrekt modtager på forsendelsen. Endvidere gøres opmærksom på åbningstider ifm.. afhentning af
gods på Anholt. Se åbningstider på www.anholtfergen.dk
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på mødetiderne, som er følgende:
For passagerer i perioden 16.06. – 18.08. samt ved højtider 30 min. før planmæssig afgang og resten af året 15 min. før planmæssig
afgang. (hvis man ønsker bur, henstiller vi til at møde i god tid).
For cykler/barne- og klapvogne 30 min. før planmæssig afgang hele året.
For køretøjer 45 min. før planmæssig afgang hele året.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres venlighed og imødekommenhed ifm. Annette, Poul Eriks og mit besøg på Anholt i
april måned.
De bedste hilsner fra Grenaa – Anholt Færgefart, Annagrethe Poulsen Tlf.: 28 88 32 75

Anholt får ny hjemmeside
I løbet af det sidste år har Alf Arén og Tobias Gerhardsson (Ekstra Studio) arbejdet sammen med Visit Djursland med
opbakning fra Norddjurs Kommune, Lokalbrugsen og Anholt Borgerforeningen for at skabe en ny hjemmeside til Anholt.
Den nye hjemmeside bliver en digital platform for en moderne fortælling om Anholt hvor de lader mennesker og steder
på/med tilknytning til Anholt vise øen fra forskellige perspektiv.
Udover disse fortællinger vil der også sættes et større fokus på øens unikke natur. Ved at vise øens landskab i de forskellige årstider vil Ekstra Studio og Visit Djursland skabe et fundament for en fortælling om Anholt som på sigt vil udvide sæsonen.
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Færgens Café

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. Kan kun bestilles i caféen eller på sms
senest dagen før på sms 22307934

Caféen har åben til og med uge 42.
Følg med på Anholt-færgens Facebook side med
dagens gode overraskelse eller andet

Altid friskbagt kaffe og kage 30,Bestil mad med fordel så det er
klar når I kommer ombord

Altid
frisksmurte
sandwich

Husk madpakke til videre tur på fastlandet:
Tur madpakken 80 kr.

Undgå madspil:
Fra færgen er i Anholt havn, kan der hentes reste mad
til meget gode priser, mød op ved færgen og hent det der.
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Familien Skovgaard-Petersen’s sommerhuse.
(fortsat fra nr. 133 december 2017)

Grundene rundt om Solholt blev delt mellem de 4 søskende på følgende måde:
Inger Nyeboe havde allerede i 1962 bygget ”Havfruehuset” på Sønderstrandsvej 56.
Kjeld Skovgaard-Petersen ville meget gerne blive oppe på Sønderbjerg og byggede i 1966 ”Knuden” ved side af Solholt.
Jørn Skovgaard-Petersen boede i Sydafrika og solgte sin ubebyggede grund Sønderstrandsvej 48 i ca. 1972.
Jes Skovgaard-Petersen ville helst blive nede, så det ikke ville være besværligt at komme til og fra huset. Han havde
set hvor svært, det havde været for hans forældre at komme op og ned af Sønderbjerg, som de blev ældre.
Han fik Sønderstrandsvej 85 og 87. Han byggede ”Lottes hus” i 1972.

Havfruehuset,
Sønderstrandsvej 56,
8592 Anholt by
af Helle Thomle (f. Nyeboe) 75 år.

Så længe jeg har levet, har jeg været på Anholt hver
sommer. Først med min familie hos Morfar og Mormor (Kay og Dorothy Skovgaard-Petersen) på SOLHOLT, og derefter hos min mor Inger Nyeboe (f. Skovgaard-Petersen) i hendes lille sommerhus, som vi kalder ”Havfruehuset”.

INGEN SOMMER UDEN ANHOLT!
”Havfruehuset” blev bygget i august 1962.

Min mor fik det meste af “jordmoderlodden” (sådan
har den grund altid heddet i familien, men hvor det
kommer fra, ved vi ikke), som ligger ud til Sønderstrandsvej lige neden for ”Solholt”.
Sammen med C. L. Steenberg,
som var familiens alt-mulig-mand,
og som kunne alting, fandt vi et
godt sted at placere et lille sommerhus på 30 kv.m.
Han fik sørget for, at det blev gravet en brønd til drikkevand, og
min mor kendte en tømmermester, som præfabrikerede huset
på fastlandet og kørte det hele

over til Anholt, hvor det blev sat op i løbet af nogle
måneder.
Det blev et dejligt og hyggeligt lille hus, hvor min mor
boede i 2 -3 mdr. hver sommer fra 1962, til hun døde
i år 2000.
Der var ikke meget plads i huset til boende familie
eller gæster, men vi fik indrettet et lille skur med
plads til to køjesenge, hvor jeg og mine 2 brødre
skiftevis boede med vor familie.
Der er ikke noget badeværelse, men vi har et das.
I mange år hentede vi al vand fra pumpen udenfor
køkkendøren, og i køkkenet havde vi 2 gasblus samt
et lille køleskab, der også kørte på flaskegas.
Al belysning foregik med stearinlys og petroleumslamper - først da vi fik indlagt vand i form af en udendørs og en indendørs vandhane, fik vi også el og diverse lamper sat op i huset. Det var først i 1980’erne,
tror jeg. Og det var nu dejligt i de mørke augustaftener.
Jordmoderlodden er en dejlig grund med skøn lyng
op ad skråningen, ligger tæt ved vejen til byen og
stranden og samtidig giver adgang til Sønderbjerg,
idet grunden går helt op til stien på Sønderbjerg.
Det har også givet den fordel, at vor familie, som bor
rundt om Solholt, let kan komme op og ned ad Sønderbjerg eller på visit på vejen. Det er meget hyggeligt.
I dag er huset gået i arv til børn og børnebørn, som
også elsker at holde ferie i vores lille Anholthus.
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Knuden
Sønderbjerg nr. 9
Forfattet af Ida Kolbjørn med hjælp fra Anders og Karin
Skovgaard-Petersen

meget for Kjeld og familie, at de kunne tage mange af
de traditionerne med, som havde været deres
’sommerliv’ på ”Solholt”.
Ved siden af huset var der en kælder til egen brønd-

Kjeld og Agnes Skovgaard-Petersen byggede

boring med en motordreven pumpe, så huset havde

”Knuden” i 1965.

rindende vand og moderne køkken og badeværelse.

Kjeld var en meget privat og lidt sky person, så det

Indtil ca.1980 var belysning petroleumslamper, og

passede ham godt at få den mest isolerede grund, og køleskab og komfur fungerede med gas.
han elskede udsigten.

Huset ligger med udkig til Ørkenen, hav og by, men
efterhånden er bevoksningen på grunden nedenfor
blevet meget høj, så nu kan man kun se ned mod byen.

Han havde set et hus i Nordsjælland og fik arkitekten

(ukendt), som ejede huset, til at tegne en kopi af det, Det er et stort ønske at få lov til at være med til at
fælde nogle af træerne på grunden nedenfor (som
så det passede til grunden og familien.
ejes af andre og er ubebygget).

Huset var meget moderne på den tid.

Det er bygget med stengulv og dårlig isolering, så det Huset ejes nu af Kjelds børnebørn Anders og Karin
Skovgaard-Petersen og bliver stadig flittigt brugt.
er ikke egnet til helårsbeboelse, men bliver trods
dette brugt på alle tider af året, selvom det kan være
en kold fornøjelse. Opvarmning består af en åben
pejs og en lille brændeovn.
Udenfor er der også en pejs, så man kan lave snobrød
eller andet, ligesom man gjorde på Solholt. Det betød
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Huset bestod af et kammer med 2 køjer og et rum,

LOTTE’S HUS
Sønderstrandsvej matr. 41ad

der indeholdt køkken og stue med to sovepladser,

af Ida Kolbjørn

som om dagen var siddeplads til spisebordet.
I alt 45 m2.

I 1965 overtog mine forældre (Jes og Lotte (født von
der Maase) Skovgaard-Petersen) grunden efter salget
af Solholt, men min far havde ikke midlerne til at bygge med det samme. Han brugte nogle år til at tegne
huset og beregne materialer. Vi har stadig en fuldstændig bestillingsliste til Thykier trælasthandel i Gre-

nå helt ned til antal af søm.

En dejlig Jøtul pejs varmede det hele op. Belysningen
var petroleumslamper, stearinlys og en gaslampe i
køkkenet. Der var 2 gasblus til madlavning og et gaskøleskab.

Ud over huset blev der bygget et skur på 15 m2, som
I 1972 tog han et års orlov fra sit arbejde, og sammen indeholdt et lille rum med 2 køjer, værksted og bagmed min mand Jan, mine brødre Kay og Sten ryddede ved lokum.
de grund, gravede ud til fundament og fik huset un-

Som mange andre havde vi et meget primitivt, men

der tag i løbet af ca. 3 mdr. I løbet af efteråret gik han dejligt sommerhus.
sammen med en ven og fik indrettet huset indendørs. Min far ville have græs på taget, hvilket han også fik.
Alt dette blev gjort, uden der var strøm, så han fik

Fejlen var bare, at taget var for stejlt. Græstørvene

slidt meget håndværktøj op.

fra engen var meget sandede, så regnen fik dem til at

Vi måtte have en 23 m dyb brøndboring, før der var

kurre ned. Hvert år måtte vi lægge ca. 1 m nye græs-

gevinst.

tørv langs tagryggen, og det tog meget af vores sommerferie. Efter fars død fik vi afskaffet græstørvene.
Min far døde allerede i 1977 som 60-årig, så han fik
ikke glæde af huset ret længe. Min mor overdrog et
par år senere sommerhuset til os 3 børn Kay, Ida og
Sten. I dag har tiden gjort, at Ida og Jan ejer huset.

I 1980 fik vi lagt vand ind, mens vi fik først el, da vi
renoverede huset i 2003-04.
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Vi nedlagde kammeret og fik erstattet det malede

I 2016 gik arbejdet i gang. Anders Rytter

betongulv med klinker lagt af Anders Rytter. Det pri-

(entreprenør og murer), Michael Fryland (tømrer),

mitive køkken blev af Michael Fryland forvandlet til et Jakob Kjærgaard (tømrer), Tommy Lund (uundværlig
dejligt funktionelt køkken-alrum med elkomfur og

hjælper), Jacob Garde (vvs) og vognmand Jan Søren-

køleskab. Men vi havde stadig intet badeværelse.

sen med hjælpere sørgede for, at vi nu har et stort

Vi havde håbet at få lov til at bygge et lille hus ved

dejligt velisoleret hus med flere sovepladser og bade-

siden af det eksisterende med et badeværelse og et

værelse. Et helt up-to date hus.

soveværelse, men det måtte vi ikke. Vi måtte ikke have 2 huse med vand i, og det kunne ikke diskuteres!!!!!!!

Huset bliver brugt af vores døtre med familie i skoleferier, og Jan og jeg er der ca. 3-4 mdr. i løbet af året.
Vi har gennem årene erkendt, at Anholt er pragtfuld,
ligegyldigt på hvilket tidspunkt af året vi kommer, og
vi har været her hvert år siden 1970. (jeg siden min
fødsel i 1947).

Efter et par års diskussion frem og tilbage med Norddjurs kommune og fredningsmyndighederne (samt
flere penge sparet sammen) fik vi lov til at bygge til,
men det skulle være een bo enhed.

Te og lægeurter på Anholt
Der var før i tiden meget hyld på Anholt, og hylde te var almindeligt. Blomsten skulle plukkes Sankthansaften. Man brugte også
pileblads te. De lange smalle pileblade blev tørrede og både lignede og smagte
som den bedste kinesiske te, sagde de gamle. Enebær te og peberrods te blev
mest brugt som medicin.
Bukkeblade blev der også lavet the af. Men bukkeblade blev også brugt sammen med sankthansroser til krydderposer. Man plukkede roser sankthansaften
(mest bukkeblade), tørrede dem og puttede dem i en lille pose og gemte dem,
til nogen fik hold eller utingen (gigt). Så blev de lagt på det dårlige sted i en lille
pose. Kilde: C. Sørensen, Anholt.
Det eneste sted, hvor bukkeblade findes på Anholt er efter sigende ved børnehavens skurvogn. Man skal nok ikke plukke dem,
hvis de skal blive ved med at kunne findes dér.
Bukkeblad er en 15-30 cm høj, flerårig urt med hvide blomster, der vokser fladedækkende i lavvandede vandområder eller på
meget fugtige enge.
Anders Fjendbo Jørgensen & Kitte Nøhr
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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.

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..

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.

Med kærlighed har vi hældt det på flaske. Som en hyldest til Anholt og dem, der lever..
Mindre pis, mere gin.

Velkommen på Anholt Fodboldskole 2018!
En sportsoplevelse udover det
sædvanlige med fokus på deltagelse og fællesskab!
Fodboldskolen er for ALLE! Det
er fuldstændig ligegyldigt om du
er nybegynder eller boldækvilibrist, ung eller gammel, her er
du velkommen, og fodboldskolen
er noget for dig. På fodboldskolen vil der være et væld af forskellige aktiviteter og lege, hvor
fokus er på at få nye venner og
knytte bånd på Anholt.
Alle fodboldskolens projekter er
drevet af frivillige ildsjæle, og
udover fodboldskolen på Anholt, er Fodboldskolen med til at arrangere projekter i Nepal.
Tilmelding til fodboldskolen sker ved fremmøde, men ved evt. spørgsmål kan man ringe på: 51518980
Vi glæder os til at byde jer velkommen til endnu et år med fodboldskole på Anholt!
Fodboldskolen afholdes på Anholt United Stadion nær Anholt by i tidsrummet 11-14, man-fre, i ugerne 29 & 30.
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Maleriudstilling
I Det gamle redningshus fredag d. 27. juli 2018
kl.13.00-20.00 bemærk kun én dag.

Husk det nu…...
Som noget helt nyt vil vi her slå et slag for
fremkommelige veje
Vi beder derfor alle grundejere om at klippe hækken
og beskære alle udhængende grene fra træer og buske.
Vores slogan skal være "forbehold vejene til den gående og kørende trafik - og naturen til rekreation og
dyreliv"

God sommer
Liselotte Arentz Sørensen
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Foreningen Anholts Børn
Sommerens Loppemarked

bliver søndag den 22. juli kl. 12.00-14.00
på Jordemoderpladsen.

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

Kære Alle
Vores donations-kystsikringspostkasse ved Brugsen er nu blevet til en donations- museumspostkasse, da de har voldsomt brug for hjælp til at holde museet kørende, til at betale udbedringer og til
tilbagebetaling af lån. Der er indtil nu allerede samlet 2617 kr. ind til museet.
Tusind tak til alle der har bidraget og på forhånd tak til fremtidige bidrag.
Mvh. LokalBrugsen Anholt Karen 86 31 90 20
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Restaurant Algot fra havet

Ishuset Anholt &
Anholt Gourmet Hotdog

ligger ud til kajkanten og med Anholt Havns
gamle molefyr som vartegn. Vores menukort
bygger på en bund af ægte råvarer og god
kvalitet, og indeholder mange variationer af
fiske- og skaldyrsretter samt kødretter.

ligger ved siden af Algot fra havet
og byder på alverdens lækkerier fra
kvalitets flødeis, softice og gammeldaws vafler
til kaffe og kage, milkshake, slushice og kæmpe udvalg af bland-selv-slik.

Kæmpe Algot buffet - fredage kl. 18 - 22
serverer vi vores populære buffet som bl. a.
består af jomfruhummere, dampede laks, torsk,
røgede rejer, oksestege, revelsben, flødekartofler,
pommes frites, nuggets, alverdens lækre salater,
pesto, tzaziki, friskbagt brød, frugt o.m.m.

Anholt Gourmet Hotdog
med økologiske pølser,
hjemmelavet fyld - chili
mayo, pesto, garniture og som ekstra, sprødstegt
bacon og revet parmesan !
Her serverer vi også alt i
kaffe, kaffe drinks, håndbrygget øl fra
Ebeltoft Gaardbryggeri, liflige vine samt sodavand - nyd atmosfæren foran butikken og på
den gamle oliegrund.

1.
buffet fredag uge 27 - sidste buffet fredag uge 30
uge 30 er der buffet ONSDAG)
(2 seatings: 1. seating kl. 18 - 2. seating kl. 20)

(i

Live musik på Algot ca. kl. 21
samt ved færgetid - når vejret tillader det
03.07 - 06.07 – Rebold og Rebold
08.07 - 09.07 – Troels Skovgaard Trio
10.07 - 11.07 – Don´t Stop
12.-13.07+ 15.07 – Ole Bech Trio/14.07 – Bryan Rice
16.07 - 17.07 – Natteministeriet

fra Ebeltoft Gaardbryggeri har vi op til 12 forskellige slags spændende håndbrygget øl på hanerne bl.a. Pils, IPA, Dark lager, Golden Ale,
Porter, Sommerdrømme, Wit, Gårdbryg, o.m.m.
Og selvfølgelig også de populære sodavand fx.
rabarber, hindbær, jordbær, ingefær og citron,
lime og mynte.

18.07 - 19.07 – GASBOX-Gasolin & Kim L .
20.-21.07 + 22.07 – Soul Glo
23.07 – 24.07 - PopChok
26.07- 27.07 – Tennis Band
29.07 – 30.07 - De Store
31.07 - 01.08+ 03.08 – Ole Bech Trio
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Ansøgningsfrist til "Prøv en ø": 1. august 2018
Læs mere på: http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/
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Den dejlige forsommer har gjort os helt rundtossede,
hvorfor vi har oprettet en filial på Anholt Havn i den gamle skibsproviantering.
Energien fra intiativet giver sig udslag i følgende formidable åbningstider:
Fra Lørdag d. 30. juni til og med Fredag d. 3. august
Hver dag i Lokalbrugsen på Bygaden 11

0730 - 2100

og
hver dag i Havnebrugsen

0700 - 2100
HUSK: Der er nybagt morgenbrød hver dag i begge butikker!!

Derefter er åbningstiderne i Lokalbrugsen på Bygaden 11
fra Lørdag d.4. august til Søndag d. 21. oktober
Mandag til torsdag
09 - 12 og 14 - 18
Fredag
09 - 12 og 14 - 19
Lørdag
08 - 12
Søndag
08 - 12
Også åbningstiden i Havnebrugsen ændres og bliver
fra 4. august til og med lukkedatoen den 1. september:
0730 - 1130 og 15 - 18

Medicinafhentning, postekspedition og afhentning af pakker kan KUN gøres i
Lokalbrugsen Bygaden 11.
BEMÆRK: Ved advisering af pakker fra GLS eller “Bring” kommer infoen,
når pakken sættes af på kajen i Grenaa, hvorfor den først kan afhentes
efter førstafgående færges anløb til øen.

De bedste sol-ønsker fra os alle i Brugserne.
Telf.: 86 31 90 20
Varebestilling: 02100@coop.dk
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…Posten var virkelig savnet
under dok-ugen

Bo spiser Kornsvåbe...

Hørt i Brugsen:
Kan du ikke lave pizzadej fra
bunden bliver du aldrig gift
og det koster kun det halve...

Kurt overvejer om det er dækket af garantien

Trækker det op til noget
nyt på Anholt???

Brugsen er så stor, så stor,
Lasse, Lasse lille!
meget større, end du tror,
Lasse, Lasse lille!
Ned' fra havnen er der langt,
Lasse, Lasse lille!
langt at løbe for en slant,
Lasse, Lasse lille!

Nyt moNumeNt….

Når det regner på Præsten, drypper det på Daina….
På dagen for beredskabsøvelsen er Præsten blevet
kommanderet op for at tænde kirkeklokkerne, fordi
"de gamle Anholtere ved, at det betyder, de skal evakueres."
På vej tilbage møder han Elvira med solbriller og rollator, der
spørger: "Nåh, du har nok haft bryllup i dag?"
En SALTVANDS-AND
midt i tørken

Skoleturen til Sverige tog
hårdt på 2 x Jakob

Hørt bag hækken:
Jakob: ”Jah, vi har jo ikke så
mange høns som jer, Vi har 6
med hanen…
Polle: ”Har I sex med hanen?
Det må jeg nok sige”...

Havnen er så dyb, så dyb,
Lasse, Lasse lille!
din moder ku' få myrekryb,
Lasse, Lasse lille!
Hvor er der så bedst på jord,
Lasse, Lasse lille!
hjemme hos din egen mor,
Lasse, Lasse lille!

Hørt på mødet med kontaktudvalget:
”Algot kan registrere at de har haft bedre
indtjening i maj måned i år end sidste år”.

Thomas havde problemer med klokkeværket.
Han bad Bo om assistance, men skulle nok hellere være
gået til lægen for da Bo mødte op brød det i brand.

Nyhed i Afrika:
Prøv en Øbo

Når personalet er væk i Brugsen….

Svensken kørte afsted med stil
I den absolut forkerte bil….
”Gøsta når du ordner jordbær skal du så ikke have en skål”? - ”nej… jeg har jo maven”.

Redaktionen ønsker alle vore
læsere en pragtfuld, varm
og solrig sommer.

Men åbenbart ikke af
færgepersonalet….

