ANHOLT-POSTEN
NR. 134

40. ÅRG.

Marts 2018

Vi venter på forår….

Foto: Hartvig Enggaard

På lærerige
afveje
s. 6

Pakhuset
s. 16

Sommerhus på
Anholt
s. 28

Aktivitetskalenderen

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

Dato
22/3

7.30

22/3

20

23/3

ANHOLT-POSTEN udgives af
Anholt Borgerforening med støtte
fra Menighedsrådet og udkommer
4 gange årligt.

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: 325
Løssalg: 50 kr. pr. blad.
Trykkeri: Johnsen Offset A/S
Artikler skrevet af andre end
redaktionsgruppens medlemmer
udtrykker ikke nødvendigvis
redaktionsgruppens holdninger.

Emne

Sted

Arrangør

Færgens Café åbner

Færgen

Færgens Café

Refleksionsaften

Kirken

Kirken

Orakelbar åbner

Orakelbar

Orakelbar

Skriv din titel

Deadline næste nummer:
Mandag den 28. maj, 2018
Forventet udgivelse:
Uge 25, 2018
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 jpgformat.
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,-

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)

Kl.

24/3

18.00

Ved Vejen åbner

Ved Vejen

Ved Vejen

29/3

16.05

Surpriseparty

Ved Vejen

Ved Vejen

2930/3

10-15

Workshop

Malles Værksted

Malle

29/3

12

Casablanca Hostel
åbner

Casablanca Hostel

Casablanca Hostel

30/3

11

Loppemarked

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

31/3

20.30

Litteratur-aften

Ved Vejen

Anholt litteraturfestival

31/3

14

Fårets dag

Anholt Gartneri

Anholt Gartneri

31/3

21

Bal

Forsamlingshuset

Aktivitetsudvalget

1/4

14

Æggetrilning

Bollen

12/4

20

Refleksionsaften

Kirken

Kirken

21/4

10-16

Arbejdsdag

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

Prøv en ø-bo

Forsamlingshuset

Aktivitetsudvalget

Fortælledag

Skolen

Skolen

4-6/5
8/5

15

10/5

HavneBrugsen åbner HavneBrugsen

HavneBrugsen

10/5

12

Algot fra havet åbner Algot fra havet

Algot fra havet

10/5

12

Isbutikken åbner

Isbutikken

Isbutikken

12/5

10

Arbejdsdag

Museet

Museet

31/5

17

Dukketeater

Skolen

Skolen

4-6/6

18

Højskole

Forsamlingshuset

FOF Djursland

810/6

17

Workshop og
optræden

Forsamlingshuset

Kulturskolen

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 illustrationer i jpg-format. 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 hold-

ninger til sager og ikke til personer.
Redaktionen

2

Siden sidst
Vinteren er stadig over os og der er fortsat sne, frost og
kulde. Forhåbentligt kommer foråret snart.
Traditionen tro er det generalforsamlingernes tid. Nogle
er allerede afholdt og en del har vi stadig til gode. Mere
herom i sommernummeret.
Jul, nytår og fastelavn er vel overstået. Her er stilhed og
ro når vi kun er os selv, men altså ikke stille på den måde
at der ikke sker noget, for det gør der.

Foto: Gyrite Andersen

Der stadig onsdags-spisning for pensionister, spilleklub hver anden tirsdag i forsamlingshuset og de modsatte
tirsdage håndarbejde. Der spilles badminton i gymnastiksalen, yoga og dans udøves en gang om ugen på skolen, der er vinterbadning onsdage og søndage.
Så er der alt det aktivitetsudvalget under forsamlingshuset finder på, såsom julefrokost, ”Anholt har talent” og
five o’clock tea. De har flere arrangementer hen over foråret. Se modsatte side i aktivitetskalenderen.
I kirken afprøves også nye tiltag med børnegudstjenester og refleksionsaftener.
Der sker det, vi selv finder på. Opfindsomheden er stor, initiativerne er mange, og nyder stor opbakning. Det
er noget af det, der gør det specielt og dejligt at bo på Anholt.
Foråret er på vej, men isingerne lader vente på sig, der hænger ikke rigtig nogle endnu på tørresnorene rundt

omkring i byen.
Det er også stadig for koldt til at børnene spiller rundbold eller fodbold om aftenen.
I den kommende tid sker her mange ting som det ses i aktivitetskalenderen og inde i bladet. Både nye tiltag og
de faste forårstraditioner som fårets dag, påskebal og æggetrilning på Bollen. Vi glæder os også til FOF højskole og weekenden ”prøv en øbo” og håber kærligheden vil blomstre og give nye tilflyttere og måske endda
børn… :-)
”Ved Vejen”, Kroen, ”Orakel bar” og ”Casablanca” åbner snart og i forbindelse med Påske.
Kroen er fortsat til salg, men på havnen er Molevitten solgt og Brugsen får filial. Læs mere inde i bladet.
Vi har fået flere nye Anholtboere, nemlig Lis-anne, Ulf og Lasse. I ”Mandekollektivet” er John og Kim at finde, samt Lars der vist ikke nu kan nå at rejse hjem før den næste sæson starter. Velkommen til.
Desværre har vi sagt farvel til Nelly, Sigurd og Emma der alle er rejst. Held og lykke fremover. Projekt ”prøv
en ø” er afsluttet for denne vinter og deraf har vi også måttet sige farvel til Rune og Joanna og Martin og Leslie.
Vi ønsker alle et alletiders forår og glæder os til sommernummeret.
Redaktionen

Læs mere om livet på Anholt på:
http://anholtskole.net/
http://www.anholtliv.dk/
http://visitanholt.dk/
http://www.anholtturist.dk/
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Siden sidst, hvor vi stadig kæmpede med at få de sidste penge i hus til kystsikringsprojektet kan vi nu klappe i hænderne og sige ”VI GJORDE DET”…
Ved fælles hjælp, is i maven og stædighed på begge sider af Kattegat fik vi til sidst overbevist Christiansborg om det
rigtige i, at de hjalp os i mål med den sidste del af finansieringen. Så TAK til de som talte vores sag på borgen, og vedholdenheden fra vores kommune.
En kæmpe tak skal naturligvis også gå til alle jer, der troede på sagen og hjalp os med at holde fokus og indsamle hele
KR. 1.110.614,Alle jeres gode ideer og tiltag fra: støttekoncert med Tennis, plakatsalg ved by poop.dk og Niels Kildstrup, smykkeauktion af Leif Carlson, fødselsdagspenge fra bl.a. Peter Brøste og Nina Nørgaard, flaskepant ved Gro og drengene, flaskepant bonner ved Anholt Brugs, bidrag fra salg af Anholt Vin, og smarte magneter på nettet, tv donereret af Hilden, og
board fra Thomas Albrik, whisky smagning ved Cadenhead Whisky shop, plakat auktion på Orakel Bar, støttefester mm
på Campingpladsen, virksomheders og ø-venners hjælp med salg af støttearmbånd, store bidragsydere som; P. BRØSTE A/S, GROGERS APS, HENRIK LARSEN, PORTIXOL, SVEND ALFRED RASMUSSEN, RITER S.A.,ANHOLT GRUNDEJERFORENING, TØMRER- SNEDKERFIRMA CARSTEN ANDERSEN, CASABLANCA HOSTEL, ALGOT, ANHOLT GARTNERI OG NATURPLEJE, 4. MAJ HUSET, ANHOLT VOGNMANDSFORRETNING, RF ANHOLT, VOGNMANDSFIRMAET GERT SVITH A/S, AALSRODE TØMRERFIRMA A/S, ANHOLT BORGERFORENING, ØRSTED SERVICES A/S, MURERFIRMA RASMUS JACOBSEN A/S,

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING ApS, BLUE MOON FUTON BERGSHOEFF, ENTREPRENØRFIRMAET BØRGE JUUL, DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS, COPENHAGEN AIRTAXI A/S, ANHOLT BED & BREAKFAST, IB E. MORTENSEN
A/S – HAVNDAL,B45 – GRENAA, og den kæmpe sværm af mindre, men ihærdige bidragsydere, har gjort dette muligt
for os…. Endnu engang TAK..
Men hvad kommer der så til at ske….? Norddjurs Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet 13.03.18 endeligt vedtaget, at projektet sættes i gang. Arbejdet forventes udbudt i begrænset licitation blandt 5 indbudte entreprenører
med kvalificeret erfaring inden for kystsikring april/maj 2018. Tildelingskriteriet vil være laveste pris.
Borgerforeningen har anbefalet, at man fremrykker opstart af arbejdet fra oktober til medio august 2018 af hensyn til
eventuelle vinterstorme. Ny asfalt på vejstykket forventes anlagt i maj 2019, hvor asfaltfirmaerne igen kan give garanti
for arbejdet. Selve anlægget kommer til at bestå af skråningsbeskyttelse, 3 bølgebrydere, 1 høfde, permanent rørledning til sandfodring, og retablering af Nordstrandvej inkl. ny asfalt. Link til projektets udførelse vil være at finde på
www.anholtborgerforening.dk

Generalforsamling
Den 19. februar afholdt Anholt Borgerforening generalforsamling. På valg var Liselotte Arentz Sørensen, Kirsten Østergaard Rasmussen, Gyrite Andersen og Birgitte Dahl Jeppesen. Alle modtog genvalg. Referat fra generalforsamlingen vil
også være at finde på www.anholtborgerforening.dk

En stor sag er i hus, men andre sager venter. Tak for jeres opbakning og på friskt gensyn her i 2018.
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Anholt Borgerforening v/ formand Liselotte Arentz Sørensen
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Kære fastboende og grundejere
Vi, ”Prøv en ø” gruppen, skriver til jer på vegne af forældregruppen bag Anholt Skole og Børnehave.
Anholt er et fantastisk sted at bo, for ældre, voksne, unge og børn. Derfor vil vi gerne tilbyde mennesker
den mulighed at prøve at leve og bo her. Vi ønsker at være flere fastboende og har for to år siden startet
et projekt for at få familier og andre til at prøve ø-livet.
Vi mangler stadig boliger, der kan indgå i projektet og ved, at der er mange huse som står tomme store
dele af året.
Vi beder jer derfor overveje, om I kan tilbyde at låne jeres hus ud i vinterhalvåret til en familie, et par
eller enlige i en kortere eller længere periode, eller om I kender nogen, der kan?
I vil selvfølgelig blive medinddraget i, hvem der skal låne huset og I får penge for forbrug af el og vand.
Der er ingen udgifter forbundet for jer, men der kunne være en eventuel mulighed for at få lavet noget på
huset eller andet.
I kan selv angive, hvilken periode og hvor lang tid boligen vil være disponibel.
Et sommerhus/helårshus der står tomt i vinterhalvåret kunne lånes ud til gavn både for huset, og for dem
som får glæde af det.
Og i bedste fald resulterer dit bidrag i, at vi får nye anholtboere!
Hvis I er blevet nysgerrige og har lyst til at få mere af vide, kan henvendelse ske til:
Signe Hylby 25560131. hrsocialraadgiver@privat.dk

Eller læs mere på: http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/

Foto: Helle Rossen
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På lærerige afveje
Vi har været på studietur på vores nordlige søsterø, Læsø, der med åbne arme bød os
indenfor hos masser af ildsjæle.
Kan vi mon lære noget?

Et par timer før vi skal være ved færgen i
Hotel Nygaard er to gårdlænger, der kunne
Frederikshavn, ringer telefonen, Leif Ladevære taget direkte ud af et glansbillede. Vi
foged der er kulturkonsulent i Læsø kominviteres indenfor i den hyggeligste atmomune informerer om sit program. Det skal
sfære og falder hurtigt i snak med kokken
vise sig de efterfølgende dage, at hans stopå hotellet. Han fortæller med glæde, at
re hjælpsomhed, tager os på en tur forbi
vi i dag har hele hotellet for os selv, men i
en bred skare af lokale erhvervsdrivende
morgen fredag kommer der ikke mindre
der alle har én ting til ”I korte træk betyder
end 14 andre gæster. Vi
fælles, nemlig en stor
er nok mest af alt forundet,
at
man
kan
tage
en
passion for deres turister
drede, men kokken fortog ø.
sætter sin fortælling og
bil og fire personer
Leif har forud for vores
fremkommer med en konafsted
til
Læsø,
for
tur mod Frederikshavn,
klusion, som skulle vise
rådet os til at tage bilen 500,- kroner tur/retur.”
sig, at komme frem manmed.
ge gange i løbet af de
Til Læsø sejler to færger, men da den stokommende dage: ”Før i tiden startede sære er i dok, nøjedes vi med den ’lille’ færsonen jo først engang i juni, men nu starge M/F Ane Læsø og vi tænkte nok mest på
ter den allerede til påske, den varer også
Colour Lines Norges færge, da vi kørte ind
længere end den plejede.” Allerede inden
på et vogndæk i to etager. På Ane Læsøs
vi kom til Læsø, havde vi fra Leif hørt om
store vogndæk er der plads til 75 biler og
landevejsprincippet, da han foreslog, at vi
derudover 440 passagerer. Efter halvanden
skulle medbringe en bil, men det var betime med hovederne dybt begravet i et
stemt ikke sidste gang vi hørte om dette. I
stort udvalg af turistvenlige brochurer,
korte træk betyder det, at man kan tage
bl.a. med 90 siders turistguide fra Visit
en bil og fire personer afsted til Læsø, for
Læsø, lander færgen endelig i Vesterø
500,- kroner tur/retur.
havn.
Efter en kort visit på vores værelser for at
sætte vores bagage, sætter vi os til rette i
500,- kroner tur/retur
spisesalen og efter et dejligt måltid mad,
Da vi kører af færgen, sætter vi kurs mod
rykker vi alle ind i en pejsestue, der kunne
Hotel Nygaard, og på trods af en smule
være taget ud af badehotellet, og ud over
overraskelse hos os alle, da vi kører forbi
bødehallerne har man i Vesterø bl.a. lavet
en stor trælast, på den i øvrigt brede vej
ny færgeterminal, nyt færgeleje, ny termimed tilhørende cykelsti, smiler vi alle da vi
nalbygning, havnekontor, gågadeområde og
midt på øen drejer af og kører væk fra byherudover også indkøbt otte el-biler til uden og ud i en stille idyl som vi kender det
lejning - alt sammen med stor støtte fra
hjemmefra.
diverse fonds- og støttemidler.
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Den store række af tiltag har skabt grundlag for flere moderne forbedringer, der letter livet for både øboer og turister, hvor
eksempelvis færgebilletter nemt kan købes
i automater. Det er med oprejst pande og
fornyede vækst- og projektdrømme, at vi
takker for tiden med de to havnefogeder
og suser videre til vores næste stop.

Danmarks mindste kommune
Vi må efterhånden erkende, at sulten trænger sig på, så vi smutter mod Byrum for at
mødes med Leif Ladefoged på Læsø Kommunekontor. Vi ankommer til en frokostsandwich og snak omkring Læsøs historie
samt de ting det indebærer at være en
selvstændig kommune. På trods af flere
forskelle på de to øer, måtte vi også erkende flere fællestræk: Dels at den demografiske sammensætning på begge øer lider under, at gruppen mellem 18 og 30 år er en
mangelvare, og dels den specielle arbejdssituation, med manglende fuldtidsjobs i vinterhalvåret og mangel på arbejdskraft i de
’hotte’ sommeruger.
Når Læsøboerne selv fortæller deres historie, er der ingen tvivl om at de forholder sig
til deres fortid og det er da heller ikke tilfældigt, at eksempelvis saltsyderiet er her,
da det går helt tilbage til 1100-tallet. Men
en ting er den historiske fortælling, noget
andet er at forholde sig til nutiden… Leif
fortæller lystigt imens vi nyder vores frokost, om hvordan man som yderkantsområde er nødsaget til, at søge mulige tilskud,
og så nyde hvor godt man har det fordi de
er til, for som han siger: ”Turisme og tilskud, det er levebrødet!”. Han nævner dog
en ting mere, som han meget specifikt lægger vægt på, nemlig landevejsprincippet
der har bidraget positivt til alle øens erhvervsdrivende, der specielt mærker en
bedre skuldersæson.
Vi må efter en meget spændende fortælling
omkring Læsø takke af, men også nævne at
Læsøs historie bestemt er værd at bruge
lidt tid på hvis man er historieinteresseret.

Ikke langt fra Vesterø Havn støder vi på
Gitte i hendes kontor. Gitte er projektansat gennem søgte midler i en stilling som
turist- og erhvervsansvarlig. I denne position samler hun trådene for alle de erhvervsdrivende på øen, hvor hun bidrager med
eksempelvis tilladelser og sørger herudover
for en samlet markedsføringsindsats af øen
som helhed.

Gitte er en af Læsøs nye kapaciteter.

Gitte er et af de mennesker, der hurtigt
giver dig indtryk af, at hun kan gribe en
ufattelig mængde af bolde der ellers ville
have ramt jorden. Hun er en energibombe
uden lige og allerede inden hun afrunder
sin præsentation af sig selv, ved vi at vi
kigger på en af Læsøs store kapaciteter.
Efter lidt løs snak, går vi ind i en mere konkret dialog, hvor Gitte kan fortælle, at hun
i sin tid har prioriteret eksempelvis Facebook, der er vokset fra ca. 6.000 til over
21.000 følgere. Derudover viser det sig, at
brochuren vi læste på færgen, er endnu et
af Gittes vidundere.

Vi forlader kommunen men ved at vi ikke
har set det sidste til Leif, da vi allerede har
aftalt et møde med ham og hans kone på
deres gård, sidst på eftermiddagen. Inden
skal vi dog have et ekstra stop i Vesterø,
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hvor vi skal se en DagliBrugs for at sammenligne med vores egen butik på Anholt. Erik
der er Brugsuddeler i den ene af øens to
Coop butikker tager imod os i indgangen,
hurtigt falder dele af gruppen ind i en mere
teknisk butikssnak og vi suger til os af de erfaringer der er. En af de bemærkelsesværdige ting er, at der i alle butikker på Læsø, også her i Brugsen, findes samtlige lokale producenters varer på hylderne. Vi bevæger os
rundt i en butik der har samme sæsonpræmisser som hos os på Anholt og må forlade
butikken med en bagudrettet applaus, for
hvor er der pænt og vi kan kun forestille os
stemningen når butikken er i fuldt vigør.

André og hans kone Kitty startede med en
restaurant, men i løbet af en årrække omfatter etablissementet nu også en butik
med boligartikler, en Matas afdeling, en
vinhandel, produktion af Læsø specialiteter
som bl.a. RavBjesk og ikke mindst forarbejdning og pakning af kød fra lokale
kvæg, alt under samme tag!

Læsø Spisehus har et stort udvalg af
lokalt kød fra Galloway kvæg.

Ikke langt fra Byrum, kører vi ind på en
gårdsplads omringet af en sand idyl rundt om
de to gule gårdlænger. Vi er her for at møde
Leif og hans kone Rie, der sammen driver en
gårdbutik og producerer lokale tangprodukter, under navnet Læsø Tang. I de trygge og
varme rammer i sofaen, får vi serveret tangpesto som vi med stor nydelse indtager, med
et stykke lækkert tangknækbrød. Produktvarianterne der alle har tang til fælles, bliver
ved med at overraske og flere af produkterne
er vi virkelig imponerede over.
Ries salg foregår primært fra hendes gårdbutik, men igen hører vi, at øboerne på tværs
af hinanden sælger hinandens produkter. Der
er nok ingen tvivl om, at vi kunne skrive fire
sider alene om vores timer med Rie og Leif,
men må nøjes med at nævne, at de to skønne mennesker bestemt er et besøg værd,
hvis man kommer til Læsø og vi er dybt taknemmelige for gæstfriheden.

Når man står overfor to relativt beskedne
og ydmyge mennesker, som har et så klart
bevis for, hvor dygtige de har været, så er
det svært ikke at tænke; intet er umuligt,
men ting kan tage tid. Vi må erkende, at vi
tog direkte fra André og Kitty, ud mod endnu en oplevelse, med præcis samme facit.
Et par kilometer uden for byen, kom vi ind
på en lille gårdsplads og måtte trække lidt
på smilebåndet, da indehaveren stod og var
ved at skrue et lille hønsehus sammen.
Hurtigt kunne man fornemme en personlighed, som besidder humor og livsglæde og
vi blev inviteret ind i den ene gårdlænge,
hvor en restaurant pludselig er blevet til.
Vores besøg skyldtes rygtet om, at øens
bedste burger, naturligvis lavet på det lokale Galloway kød, serveres her og hold da
op… Endnu en gang får man en historie, om
to indehavere der for sjov begyndte med
en genbrugsbutik, udvidede med en iscafé, indtil de en dag sagde deres faste
jobs op for at starte restauranten. I løbet
af vores besøg kom der 30-40 mennesker
ind, nogen spiste, andre tog mad med
hjem, men uanset hvad forstår vi 100%
hvorfor, for iiihhh hvor er det godt –

Intet er umuligt!
Vores lørdag stod på en mindre formel dag,
hvor vi uden den store plan tog ud og oplevede et af de helt store trækplastre, Læsø Sydesalt. Herefter kørte vi videre til Læsø Spisehus, som er et af de besøg der virkelig slår
fast, at intet er umuligt!
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Vi forlod Læsø og smilede til hinanden, imens
snakken faldt på tiltag der i fremtiden kan
bidrage til Anholts fremtidige vækst og et
citat fra et af de besøgte kontorer i de foregående dage, blev
nævnt som et afsluttende guldkorn: Fakta ændrer ikke holdninger, det gør relationer! Vi må i
fællesskab huske, at de interessenter som har relation til både Anholt og
dens personligheder, nemmere kan forholde
sig til og hjælpe os med at bygge fremtidens
rammer, når de forstår de udfordringer vi har
lokalt.

kombinationen af velsmagende lokalt kød,
de hyggeligste omgivelser samt glæde og
varme.

”Fakta ændrer
ikke holdninger,
det gør
relationer!”

På gensyn
Da vi lægger Læsø bag os, har
vi flere ting i baghovedet. Vi
har oplevet en ø, hvor folk er
bevidste om det hårde arbejde
der kræves for at skabe rammerne for
fremtiden. Gennem færgens saltede agter
ruder, siger vi på gensyn, til et samfund af
personligheder der støtter op om hinanden.
Et af de gennemgående træk ved vores besøg, er begejstringen for landevejsprincippet, billigere færgetakster kommer alle til
gode!

En stor tak til Læsø fra os, vi håber at kunne
gengælde gæstfriheden på Anholt.
Klaus, Anja, Karen og Lasse.
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Fastelavnsfest 2018
Fastelavn er et sammenskudsgilde og fastelavnsholdet vil gerne takke alle bidragsydere
der gav penge og donerede kage. Tak til Brugsen for den flotte præmie og tak til Eva for klaverspil.
Festen startede kl. 14.00 med fremvisning af de
fine kostumer.
Sa var der kagebord, med lagkager, boller, skærekager, kaffe, te og saftevand i det flotte fastelavnspyntede forsamlingshus.

Traditionen tro fik de ældre som ikke selv kunne
komme til festen leveret kager hjem til sig af de
ældste elever. Efter kaffebord var der sanglege
for børn og barnlige sjæle.

Herefter slog de yngste ”katten af tønden” i lillesal og de ældste ”slog manden af tønden”
udenfor. Det holdt hardt, specielt for ældste
der kæmpede i sneen for at fa manden ned. De
fik heldigvis hjælp af mændene, da de hver
især matte vælge en tilskuer til at sla, nar de
ogsa selv slog.
Theresa blev kattedronning indenfor og valgte
Linus til kattekonge.
Udenfor slog Laura Emilie manden ned og valgte
Sophus som kattekonge

Tak for en dejlig fest, hilsen fastelavnsholdet

Fotos: Anne og Mia.
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Ansøgningsfrist til "Prøv en ø": 1. maj
http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/
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Har du gået i skole på Anholt
– eller har du været ansat på Anholt skole?
Den 26. januar 2019 fylder Anholts nyeste skolebygning 100 år, og det fejrer vi med en stor jubilæumsfest og en bog om
hele øens skolehistorie.
I den anledning vil vi gerne høre din fortælling, og derfor inviterer Anholt Skole & Børnehave til fortælledag tirsdag den
8. maj 2018 kl. 15.00 – 18.00 på Anholt skole. Hvis du har nogle billeder fra skoletiden, må du gerne tage dem med.
Vi har hyret historiker Charlotte Lindhardt til at skrive vores historie, lige fra 1700-tallets præster, der med større eller
mindre held forsøgte at få lov til at undervise øens børn, over skolen på Fyrmestergården og til sammenlægningen med
børnehaven.

Du kan hjælpe os på vej ved at skrive lidt om din egen skoletid – uanset om du har været elev eller lærer – og sende den
til Charlotte Lindhardt på ubirex@live.dk.
Vi vil gerne vide noget om:
Dit navn og fødeår
Hvilke år gik eller underviste du på Anholt Skole?
Hvem var dine lærere eller kolleger?
Minder fra skoletiden
Kontaktoplysninger
Vi glæder os til at høre fra dig.
Tilmelding til fortælledagen til Kirsten eller Gyrite personligt eller på mail til Gyrite på: ga@norddjurs.dk.

Med venlig hilsen
Kirsten Østergaard Rasmussen og Gyrite Andersen
Souschef og Skoleleder, Anholt Skole & Børnehave
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Grenaa – Anholt Færgefart
Her kommer lidt statistik fra Grenaa – Anholt Færgefart:
Passagerer
August
September
Oktober
November
December

2016
3963
1574
1780
658
705

2017
4114
1599
1518
634
712

Billetterne for passagerer frem til højsæson er stadig billige, så man må håbe på, at der er rigtig mange gæster, der vil
besøge Anholt.
Rederiet har valgt efter opfordring fra de erhvervsdrivende at have nogle sene fredagsafgange fra Grenaa.
Fredag den 16.02.18, fredag den 09.03.18, fredag den 25.05.18 sejler vi først fra Grenaa kl. 15.00, hvilket gerne skulle
betyde, at der er gæster, der er interesseret i weekendophold på Anholt.☺

Godstaksterne og taksterne på erhvervskøretøjer har vi desværre set os nødsaget til at sætte op med virkning pr.
01.01.2018.
Begrundelsen for dette er, at vi i 2017 havde forbrugt flere penge til nedsættelse, end vi havde modtaget i tilskud.
Færgen er i dok i uge 15, dvs. sidste afgang fra Anholt inden dok er mandag den 09.04.18 kl. 14.00, og første afgang til
Anholt efter dok er søndag den 16.04.17 kl. 12.00.
Annette Mathiesen, Poul Erik Friis og undertegnede kommer til Anholt fra den 18.04.18 – 20.04.18.
De bedste hilsner fra Grenaa – Anholt Færgefart
Annagrethe Poulsen Tlf.: 28 88 32 75
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Smuttur i Ørkenen

begrænse uønskede træer og buske. Det kan se voldsomt ud,
fordi der graves og fræses, men de oprindelige planter og dyr
vil hurtigt indtage områderne igen, når plejen er udført.
Borgmesteren skriver:
”Det er en fantastisk, positiv og fortjent udvikling, Anholt er
inde i lige nu. Vi har opnået et større, nationalt fokus på det
unikke ved vores ø midt i Kattegat. Anholt har en fantastisk
natur og kulturhistorie og det, at Ørkenen er udvalgt til Danmarks særlige natur-elite, er jeg pavestolt af. Opretholdelse af
øens liv, virke og sjældne natur er tre vigtige opgaver, og som

Alle, der bruger Ørkenen til at gemme sig, plukke kantareller,

jeg ser det, afhænger det ene af det andet. Jeg håber, at rigtig

se på insekter og fugle, nærstudere lav, plukke revlingebær og

mange vil gæste Anholt og tage på smuttur i Ørkenen.”

enebær eller bare gå med fyret som pejlemærke, har deres helt
egen sanseoplevelse gemt i hjertet. Fra nu af vil flere komme
til at kende det specielle sted, for Realdania har udvalgt Ørkenen som én af de skønneste naturattraktioner i Danmark. I alt
580 steder har været indstillet, og der er udvalgt 50 unikke steder, der nu samles under den nye inspirationsguide
’Smutturen.dk’. Kommunen har lavet en lille appetitvækkerfilm om Ørkenen; søg på ’Smutturen går til Anholt’ på YouTube.
Salt, sand og vind

Guidede ørkenture
Smutturen er opstået i et samarbejde mellem Realdania, Dansk
Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Målet
er, at gøre opmærksom på særlige steder og naturoplevelser, så
endnu flere danskere og udenlandske turister vil besøge dem og
få glæde af dem. Samtidig skal Smutturen være med til at vise,
hvordan et område kan skabe positiv lokal udvikling ved at
dyrke de lokale potentialer.
Strand-mandstro i revling

Ørkenen er Nordeuropas største Lavhede
Størstedelen af Anholt består af klit- og hedelandskaber, som
Danmark kun har ganske få tilbage af, og Ørkenen kaldes
’Lavhede’ fordi der gror 300-400 forskellige arter lav, for eksempel rensdyrlav. Hedelandskabet fik sit nuværende udseende
i 1600-tallet, hvor skovfyrren, der indtil da havde dækket det
meste af Anholt, blev fældet. Fældningen blev udført for at
skaffe træ til opvarmning, tømmer, saltkogning og til vippefyret i Ørkenens nordspids.

Ørken med nåletræer

Ørkenens optagelse i ’Smutturen’ vil blive fejret med et fællesØrkenen er fredet og udpeget som naturområde ’af internatio-

arrangement i Anholt Forsamlingshus og efterfølgende guidet

nal interesse’. Den ligger så langt mellem Danmark og Sverige,

tur i Ørkenen i Bededags-, Kristi Himmelfarts- og Pinseferien.

at tilførslen af næringssalte er lille. Det betyder, at mange små,

De tre guidede ture er gratis og de vil blive annonceret på kom-

langsomt voksende og ekstremt sjældne planter har gode betin-

munens hjemmeside, i aviser og på de sociale medier 3 uger

gelser, uden at blive udkonkurreret af større, næringskrævende

før afvikling. Vi ses derude!

vækster. Flere steder har kommunen igangsat naturpleje for at

Rikke Høgh Kroier, Landskabsarkitekt, Miljø- og kulturforvaltningen
Norddjurs Kommune
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Hele Molevitten bliver til Pakhuset Anholt
Da Hele Molevitten efter en sæson med ny ejer, igen kom til salg, tog vi en rask beslutning og har pr. 1. februar overtaget. Her vil i den kommende sæson åbne en filial af LokalBrugsen, der i de gamle købmandslokaler
får en fødsel som HavneBrugsen. Endvidere åbner Restaurant Tapas & Vin, med nøje udvalgte råvarer og dertilhørende vine. I restauranten er vi i fuld gang med at modernisere og renovere til konceptet. Den tidligere
Dellen vil også få navneændring til Fish & Chips, et nyt look og menukort, hvor der vil blive serveret hjemmepanerede Fish & Chips, fadøl samt god stemning.
I samarbejde med HavneBrugsen, håber vi med overtagelsen, at kunne bidrage med forlængelse af skuldersæsonen.
De bedste hilsner,
Anja & Klaus

LokalBrugsen får filial på havnen
Det er med stor glæde, at vi endelig kan annoncere, at de sidste ting er faldet på plads og HavneBrugsen åbner
til Kr. Himmelfartsferien 2018.
Som nævnt ovenfor, er det forhåbningen, at vi med den nye HavneBrugs kan bidrage positivt til en længere
sæson i begge ender.
Vi ser frem til, at modtage en masse glade kunder, både i byen samt på havnen og håber, at det nye tiltag vil
blive vel modtaget. Vi vil samtidig forsikre om, at Brugsen i byen forbliver som den er.

På vegne af LokalBrugsen Anholt,
Karen Konge
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ANHOLT HAR

T

A

LENT

En fantastisk sjov, underholdende og dejlig eftermiddag,
hvor mange tilskuere var mødt op for at høre anholts modige og dygtige talenter.
Der var ingen tabere. Alle vandt…..
Herunder et udklip af dagens talenter.
Fotos: Anne, Jakob G. og Kristine

Elisabeth og Karla med dans

Karen med rap

Thomas på trommer

Hans og Hunter med hundekunster

”Fuld Narkose” med sang

Laurine og Mille med dans
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Laurine, Jakob og Magda med sang

Laura Emilie med sang

Sigurd styrede mixerpulten

FÅRETS DAG i Anholt Gartneri
Påskelørdag den 31. marts kl. 14 - 16
Fårene vokser og når forhåbentlig at føde inden den tidlige Påske. Det er gået godt i 15 år,
så mon ikke de når det?
Vi byder på lammekæl, forårssnak og hjemmebagt brød med pesto. Der er vin/øl/saft – bar i
laden.
Butikken er åben og der kan bestilles skind (kommer i Pinsen) eller aftales fældning og
flisning med Morten. Små og store drenge er som sædvanlig velkomne i traktoren, som er
ny og skinnende.

På godt gensyn Lotte og Morten
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Højskoledage på Anholt
Mandag 4. juni, tirsdag 5. juni og onsdag 6. juni 2018 tilbyder FOF Djursland 3 højskoledage på Anholt med foredrag,
naturoplevelser og godt samvær.
Højskoledagene starter med fælles middag mandag d. 4. juni og slutter onsdag aften den 6. juni.
3 højskoledage med spændende foredrag og naturoplevelser i selskab med national- og religionshistoriker Casper Clemmensen. Casper vil fortælle om Anholts kulturhistorie, om Tor og overtro
samt om Kvinderoller i det før-kristne Norden.
Glæd dig til at høre om øens tidligste historier om blodige vikingeslag, drageflåder, kongefæstninger
og ørkenslag.
Hør om overnaturlige væsener og magi samt de mange spøgerier, dansende elverpiger og lykkebringende dværgfolk som Anholt stadig er så berømt for.
Sidste oplæg tager udgangspunkt i Anholts mytologiske fødsel og vi hører om skjoldmøen og hellige
vølver samt gudinder og heltinder.
Vær med til 3 spændende højskoledage, hvor vi kommer vidt omkring, med Anholt som centrum.
Alle deltager i fælles måltider mandag aften og tirsdag/onsdag frokost og aften.
Deltagerne skal selv sørge for evt. transport til og fra Anholt samt overnatning/morgenmad på Anholt.
Find flere oplysninger og den endelige pris under holdnr. 181027 på www.fof-djursland.dk , hvor du også kan tilmelde dig.
Prisen er inkl. foredrag, frokoster og aftensmad, men ekskl. drikkevarer, transport og overnatning/morgenmad.
Tilmelding sker ved henvendelse til FOF Djursland på 86 32 55 88. HUSK at bestille evt. færgebillet og overnatning i god tid!
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Fra det gamle arkiv
Gamle billeder
I de to forrige numre af
Anholtposten har vi bragt gamle
billeder i håb om at få hjælp til at
finde ud af hvem de var.

Der er desværre kun kommet svar
på to af billederne og de er her.

etly

Christen Jacob Christensen ”Nordby”
f. 1861 d. 1918. Fiskeskipper.

Karen Anna Petrea Larsen, kaldet Grunke
f. 1902 d.1992, Til højre Pia M. R. Møller
g. Rasmussen f. 1934 d. 1985.

PRØV EN ØBO
Fredag d 04 -05 til søndag d 06-05
Slow dating på Anholt
Vi har nu udvidet vores prøv en øbo weekend til også at omhandle single mændene
på øen, så der nu bliver dating for både mænd og kvinder.
Rammen bliver forsamlingshuset , hvor vi spiser , hygger, fester og lærer hinanden
at kende.
Vi får et antal mænd og kvinder til øen, som kommer til at matche vores alder,
interesser m.m.
Vi glæder os, og regner med at få en skide sjov weekend sammen.
Skulle der være nogen som endnu ikke har meldt sig til , som gerne vil være med,
kan det nås endnu .
Kvinderne melder sig til hos Anja Rohde TLF 29873688 og
mændene melder sig til hos Steffen Kjeldgaard på TLF 23456641.

De kærligste hilsner Aktivitetsudvalget under Anholt forsamlingshus
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Hvert år op til uge 30 summer hele øen af forventning….
ANHOLTFESTIVALEN løber som bekendt af stablen om onsdagen, altså midt i uge 30, midt i højsæsonen.
Flere af de gæster der hvert år kommer til Anholt planlægger deres ferie efter Anholtfestivalen.
Selv om vi alle på det tidspunkt har travlt og alle hønsepinde er lejet ud, finder vores dejlige sommergæster en
plads.
Festivalen arrangeres af forældrene til børnene på Anholt. Alle bidrager og rigtig mange feriegæster hjælper
med at få arrangementet op at køre, specielt på selve dagen. Brugsen stiller to unge glade medarbejdere til rådighed hvert år til at hjælpe til også.
Det er en dejlig tradition. Festivalen er med til at give Anholt liv.
Hvert år glæder alle sig til at opleve årets kunstnere og den gode stemning på festivalpladsen.

Da det er blevet så stor en begivenhed sætter færgen ekstra sejlads ind op til og efter festivalen for der er rift
om pladserne.
Ikke mindst Anholts børn får glæde af Festivalen, de kan i år glæde sig til at overskuddet skabt af det frivillige
arbejde, sender dem en tur i Astrid Lindgrens verden i Vimmerby i uge 24.
Festivalen giver ikke kun glæde til Anholts børn, men også Brugsen, havnen og diverse overnatningssteder har
stor glæde af alle de dejlige mennesker der kommer i uge 30 for at opleve Anholt Festivalen.
Vi har alle glæde af festlighederne.
God sommer
Kærlig hilsen Karen Konge

P.s. Hvem spiller mon i år ☺

ANHOLT FESTIVAL
Onsdag den 25 juli 2018

I 2018 satser vi igen på lækkert vejr og dejlig musik. Kom og vær med til at gøre endnu en
Anholtfestival uforglemmelig med musik, fest og hygge og støt samtidig Anholts Børn.
Overskuddet fra Anholt Festival går til mange forskelligartede projekter i Anholt Skole og Børnehave, men
fælles for dem alle er, at de fortrinsvis er udenøs. Pengene går bl.a. til børnenes rejser. Udgifterne til personalet kommer fra skolen og skal forældrene med, betaler de selv det fulde beløb for deres del af rejsen. Projekterne skal have et indhold af kultur, dannelse, udvikling og læring - gennem mødet med det fremmede.
Anholt - herfra min verden går
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
Dato

tid

Dag i kirkeåret

Beskrivelse

Torsdag d. 22. marts
Søndag d. 25. marts
Torsdag d. 29. marts
Fredag d. 30. marts
Søndag d. 1. april
Mandag d. 2. april
Søndag d. 8. april
Torsdag d. 12. april
Søndag d. 15. april

Kl. 20.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 10.00

Refleksionsaften*

Kl. 20.00
Kl. 10.00

Hverdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. søndag efter påske
Hverdag
2. søndag efter påske

Søndag d. 22. april
Fredag d. 27. april
Søndag d. 29. april
Søndag d. 6. maj

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

3. søndag efter påske
Store Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske

Torsdag d. 10. maj
Lørdag d. 12. maj
Søndag d. 13. maj
Søndag d. 20. maj

Kl. 10.00
Kl. 14.00

Kristi Himmelfarts dag
Lørdagsgudstjeneste med dåb
6. søndag efter påske
Pinsedag

Kl. 10.00

Søndag d. 21. maj
Søndag d. 27. maj

Ingen
Ingen
Refleksionsaften*
Gudstjeneste med gennemgang; kirkekaffe efter gudstjenesten**
Refleksionsgudstjeneste*
Kirkekaffe efter gudstjenesten
v. Anne Damkjer Lautrup***
Ingen

2. Pinsedag
Trinitatis søndag

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.
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Ingen
Ingen

AKTIVITETER

* Refleksionsaften:
Torsdag d. 22. marts kl. 20.00, torsdag d. 12. april kl. 20.00, fredag
d. 27. april kl. 20.00 (Store Bededag): Refleksionsaftener er et nyt
koncept, hvor vi mødes midt i ugen til en stille tid med lystænding og
refleksion. Hver uge formuleres refleksionen af en ny person fra menigheden. Varigheden er omtrent 20 minutter, og bagefter vil der være mulighed for at blive siddende og snakke. Det kører indtil videre til og med
Store Bededag, hvor vi holder en udvidet refleksionsgudstjeneste. Hvis
der er opbakning dertil, genoptages de efter pinse.

** Gudstjeneste med gennemgang:
Søndag d. 15. april kl. 10.00 er der gudstjeneste med gennemgang. Gudstjenestens form, som vi kender
den i dag, er blevet til over to tusinde år. Den binder os sammen med alle tidligere og kommende generationer samt med kirker over hele verden. Vi må dog hele tiden spørge os selv, om de ting vi gør i gudstjenesten, de giver mening. Denne søndag er der derfor gudstjeneste med gennemgang, hvor præsten i løbet
af gudstjenesten gør rede for gudstjenestens forskellige led. Efterfølgende er der kirkekaffe, hvor man kan
stille spørgsmål til præsten eller diskutere gudstjenesten. Så hvis du vil blive klogere på, hvorfor vi gør,
hvad vi gør, så kom i kirke denne søndag, hvor vi som altid prøver at finde meningen med det hele.

*** Lørdagsgudstjeneste med dåb:
Lørdag d. 12. maj kl. 14.00 er der lørdagsgudstjeneste med dåb ved Anne Damkjer Lautrup. Gudstjenesten er åben for alle og træder i stedet for søndagsgudstjenesten d. 13. maj.

Siden sidst har Anholt kirke fået ny kirkegårdsgraver/kirketjener, Thomas Thomassen, og ny kirkeværge,
Laurits Møbjerg. Du kan allerede se dem i fuld sving på kirkens arealer.
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Hokus pokus…
… lad os få nadveren i fokus. Jeg husker som barn
flere gange at have svunget en tryllestav under et trylleshow og ytret den velkendte trylleremse: ”Hokus
pokus filiokus”. Disse magiske trylleord kunne få selv
det mest utrolige og uforståelige vidunder til at ske på
trods af al fornuft.
At lige netop disse ord skulle være særligt kraftfulde, er der en ganske god grund til. For remsen menes at
stamme fra den katolske kirke i middelalderen, hvor der under nadveren blev sagt ”Hoc est corpus filii”
eller på dansk ”Dette er sønnens (Jesu Kristi) legeme”. De færreste danskere kunne latin i middelalderen,
så for lægfolket har det lydt som en kraftfuld trylleremse, der så er forsøgt anvendt uden for kirken også.
Nadveren udgør sammen med dåben Folkekirkens to sakramenter, dvs. ”hellige handlinger”. Det er handlinger, hvor der sker noget særligt, noget helligt. I dåben får vi nyt liv, og vi skal derefter forsøge at leve i
retfærdighed og renhed. Men som alle døbte oplever, er det nemmere sagt end gjort. Dåben står dog ikke
alene, for Jesus indstiftede også nadveren. Den tidligste beskrivelse er fra Bibelens Første Korintherbrev
kap. 11, vers 23-25, som er skrevet i år 53 e.Kr., men nadveren kendes også fra evangelierne, der er skrevet
i 70’erne efter Kristi fødsel. Nadveren har altså været en central del af kirkelivet siden de første kristne, og
i dag udgør den også et af de to faste led i gudstjenesten, hvor det andet er Ordet, prædikenen, som måske
er lidt nemmere at forholde sig til.
I nadveren sker tre ting. Hovedelementet kan opsummeres i formuleringen fra nadverritualet ”udgydes til
jer for syndernes forladelse”. Jesus gav sit liv for vores skyld, og det er derfor også tilgivelsen, der er hovedelementet i nadveren. En tilgivelse, der er som en styrkelse i vores hverdag.
Det næste element kan opsummeres i ordene ”til min ihukommelse.” Det betyder ikke bare, at vi mindes
den første nadver. Det følger derimod en jødisk tradition fra det Gamle Testamente, hvor ihukommelse af
en fortidig begivenhed gør den nutidig, aktuel og giver os del i den. Så når vi fejrer nadver, mindes vi ikke
blot den første nadver, men vi tager aktivt del i den. Når vi knæler ved alteret, så sidder vi derfor til bords
med Jesus; han er til stede i brødet og vinen.
Og det leder os over i det sidste element, fællesskabet. Fællesskabstanken er en central del af nadveren. I
oldkirken mødtes man, rig og fattig, og delte sin mad, og hvis man var for syg eller gammel til at deltage,
blev maden bragt ud. Når vi mødes i nadveren, forenes vi med Jesus og derigennem med alle kristne i hele
verden og gennem tiden. Det er et tilgivelsens fællesskab, hvor den mindste er den største, og hvor alle er
velkomne med alle deres fejl og mangler.
Så hvis man på én gang vil bryde brød med alle verdens kristne, hvis man vil sidde til bords med Jesus,
eller hvis man har brug for styrkelse og tilgivelse, så er der altid plads ved Herrens bord, hvor alle er velkomne; selv Judas.
Hvis man gerne vil modtage nadver, men ikke er i stand til at knæle ved alteret eller komme i kirke, kan
man ved henvendelse til præsten modtage nadveren fra kirkebænken eller i hjemmet.
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INFORMATION:
”Det gamle redningshus” udlejes:
Redningshuset består af ét stort lyst lokale (ingen køkken- eller toiletfaciliteter)
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller foredrag.700 kr. pr. uge i
højsæsonen, 400 kr. resten af året. Incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret. Ikke til overnatning.
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd, v. Tanja Bryder: tlf. tlf. 3029911

Indsamling i kirken:
De bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset, går fortsat til venligboerne i Grenaa.
Det støtter frivilliges indsats for flygtninge og indvandrere i Norddjurs. Der sættes stor
pris på alle bidrag.

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:
Konstitueret sognepræst:

Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder: tlf. 3029911

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

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

Hanne von der Maase, født Palsby
*18.05.1934
er stille sovet ind på Lyngehus
fredag den 09.03.2018

Æret være Hannes minde
Familien
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Anholt Marathon 2018
Du kan nu give en god ven en uforglemmelig oplevelse eller tilmelde dig selv til

Anholt Marathon - Danmarks smukkeste løb!
Løb den hele marathon, halvmarathon, 10 km eller gå 10 km i Anholts unikke natur og skønne
omgivelser

Støt Anholt Marathon og modtag en flot sponsortrøje helt gratis!
For mere information besøg vores hjemmeside og facebookside eller følg os på Instagram
eller tag kontakt til os!

www.anholt-halvmaraton.dk
Bent: bra@sar.dk tlf: 30920845 Moa: moa.bjorn@gmail.com +4747478016
Albertine: Albertine_Johanne@live.dk Brian: brh@vw
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16 værelser og 45 senge til priser
fra kr. 100 pr. seng pr. nat

Tømrer - Snedkerfirma
Carsten Andersen

Se mere på:
www.casablancaanholt.dk

Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 24485902 - CVR: 10174465
Mail: tsfandersen@gmail.com
Hjemmeside: tsf-andersen.dk
Sommeradresse: Ageren 12, Anholt.

Book et værelse her:
www.anholt-booking.dk

Tømrer - snedkerarbejde udføres
Speciale: Vinduer og døre.
Har sommerhus på Anholt og kender
forholdene efter 43 år.

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen
Casablanca Hostel
Anholt Havn
8592 Anholt
Mobil +45 4068 9071
www.visitanholt.dk

Pga. planlægning og bestilling af
materialer udføres kun på forhånd
aftalt arbejde.
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Sommerhus på Anholt
Alle, der fra Grenaa sejler til Anholt – eller den modsatte

Skovgaard-Petersen, og ”Ithaka”, bygget i skyggen af

vej kender Fornæs Fyr. Det ligger i Hammelev sogn, og

Sønderbjerg af Miriam Schønning-Jepsen i 1940 eller

fra 1932 – 45 var min far, Vilhelm Krarup, sognepræst i

41.

Hammelev. I juni 1941 ringede provst H.K. Hein, Grenaa, og spurgte om far kunne tage en aftengudstjeneste

Søren Kristen

på Anholt søndag den 22. juni, for det var så heldigt, at

Det afgørende for vor historie er imidlertid, at en af de

samme dag kl. 13 afgik paketbåden ”Hafnia” fra Grenaa

gamle anholtere, Søren Kristen Rasmussen, (Sørens hus)

til Anholt. Der var ellers kun ordinær afgang fra Grenaa

efter aftengudstjenesten kom hen til far og sagde, at det

to gange om ugen, nemlig tirsdag og torsdag kl. 13. År-

var godt nok en noget anderledes prædiken end den, han

sagen til søndagsturen var vist nok, at der var problemer

var vant til at høre og ‘mon ikke sådan en præst skulle

med den gamle paketbåd ‘Vera’, som ‘Rederiet Anholt’

have en grund her på øen. Det kunne da godt tænkes,

igen havde sat ind til sejlads på øen, efter at ’Anø’ var

men far var ikke enerådende i den sag. Mor havde også

blevet minesprængt i 1940.

noget at skulle have sagt; og faktisk havde de i det sidste

Baggrunden var, at øens præst, pastor Westrup var syg,

årstid talt en del om at få et sommerhus, så mor kunne

og at der ikke havde været gudstjeneste på øen i nogen

være væk fra præstegården i en periode midt på somme-

tid. Far accepterede og om bord på Hafnia erfarede han,

ren. Der var nemlig et veritabelt rykind af gæster som-

at Sovjetunionen samme dag havde angrebet Hitler –

meren igennem, så nogle uger i stilhed kunne være rart

eller var det omvendt. At gudstjenesten fandt sted netop

for en travl husmor.

denne historiske dags aften, er grunden til datoen huskes.

Far ringede hjem over den ‘trådløse telefon’ på posthuset

Aftengudstjenesten førte til, at vi fik hus på øen. Om de

og aftalte, at de begge ugen efter skulle tage til Anholt

nærmere omstændigheder senere.

fra tirsdag til torsdag og snakke med Søren Kristen. Han

Det er som bekendt ikke let at købe sommerhus på An-

bestilte plads hos Agnes Hjort i ”pension Havely” og

holt. Der er kun få huse til salg og mange forbliver i

drog så hjem tirsdag morgen kl. 7 - formentlig med Vera

samme families eje generation efter generation. I flere år

- der kl. 5 samme morgen var kommet fra København.

har jeg således haft lyst til at lave en samlet fortælling

Fra 1. til 3. juli var begge vore forældre således på An-

om, hvorfor og hvordan den enkelte ”anholtfamilie” før-

holt. Søren Kristen førte dem ud til Sønderstrand, nær

ste gang kom til øen.

Kistehøj, skridtede et areal af, lagde sten i de fire hjørner

År tilbage nåede jeg at interviewe et par familier, men er

og sagde: ”Her er ca. én tønde land, det vil nok være en

aldrig kommet videre. Nu – 2016 - imidlertid beretnin-

passende grund”. ”Hvad skal den så koste?” sagde far

gen om familien Krarup og Anholt. År 2016 er det nem-

forsigtigt. ”Skal vi sige 500 kr., men så skal der også

lig 74 år siden vort sommerhus ved Sønderstrand blev

være hus på grunden, inden jeg dør”. Det blev så betin-

bygget og hvert år siden har vi holdt ferie dér; dog ikke i

gelserne. Søren Kristen nåede desværre ikke at se, at der

1944.

kom hus på grunden. Han døde af cancer i foråret 1942,

Officielt på grund af minefaren, men reelt fordi vore for-

men han nåede at se, at der blev støbt.

ældre, var så engagerede i modstandskampen på Djursland, at de ikke kunne forlade hjemmet i Hammelev Præ-

Byggeriet

stegård.

Nu skulle vore forældre i gang med at planlægge byggeriet. Jeg husker, hvordan far tegnede og projekterede i de

Familiens oprindelige hus, nu Sønderstrandsvej 95, var

lange vinteraftener. En overgang gik planerne ud på at

færdigbygget i foråret 1942. Det var hus nr. 3, der blev

bygge hus, hvor taget gik næsten helt ned til jorden på

opført så langt syd for byen. Tidligere var der kun

begge langsider, men det endte med det lille stenhus,

”Solholt”, bygget på Sønderbjerg i 1938 af dispachør
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som nu har ligget der i 74 år. Det måtte jo ikke koste ret

På udflugt i 1938

meget og især var fragten fra fastlandet en betragtelig

Ferien i 1942 var nu ikke første gang den lille Sten var

omkostning. Arbejdslønnen derimod var til at have med

på øen. I 1938 havde han – knap 5 år gammel – sammen

at gøre, hvis man ikke skulle have en murer over fra fast-

med sine forældre og deres gode venner, præsten Otto

landet. Anholterne havde imidlertid selv muret deres

Andersen og Stine, f. Christensen, deltaget på en endags-

huse og lige ved siden af pension Havely boede Adolf

udflugt fra Grenaa med Hundested – Grenaa færgefarts

Rasmussen i et nydeligt murstenshus, så hvorfor ikke få

mindste færge ”Djurs-land”. Den kunne medføre 6 biler

ham til at mure ved Sønderstrand. Det blev aftalt. Tøm-

der var nu ingen sådanne med på udflugten og den stak

rerarbejdet skulle laves af tømreren i Hammelev, Jes-

ikke dybere end, at den med forsigtighed turde vove sig

wald Hansen, min legekammerat Hans Eriks far, og spær

ind i Anholt Havn.

og vinduer kunne han jo lave hjemme på værkstedet, så

Den fik en fornem modtagelse. Mange anholtere tog

selve tømrerarbejdet på øen kunne gøres i løbet af et par

imod på havnen, og allerede i yderhavnen sad der enlig

dage.

ung mand i en robåd og vinkede til selskabet på færgen.

For at reducere fragtudgifterne fandt far på at leje en ce-

Det var Ove Sørensen, Alberts søn. Lynhurtigt var han

mentblandemaskine og at støbe murstenene (sandsten)

imidlertid i land, klar til at læsse en del af gæsterne op på

med sand fra grunden. Formen til murstenene købte Ove

ladet af sin lastbil, øens eneste. De fornemste gæster blev

Sørensen senere og den står i dag på Anholt Museum.

dog kørt til byen i Alberts to personers cabriolet, hvor
der i bagagerummet bagtil var et sæde til yderligere to

En frygtelig kulør

personer. Alberts bil havde meget brede hjul, så den var i

Da huset skulle kalkes, valgte far farven ’italiensk rødt’,

stand til at køre til fyret i det løse sand langs stranden.

som skulle svare til blomstrende lyng. Det gjorde den

De almindelige deltagere i udflugten – herunder vi – måt

imidlertid slet ikke. Den endte med at blive lillaagtig;

-te gøre turen til byen og videre til Sønderbjerg til fods.

ganske rædselsfuldt.

Netop nået til - Sønderbjerg efter passage af Solholts

Grunden var dengang stort set ubevokset. Fra vort køk-

byggeplads - hørte vi ’Djursland’ tude i sirenen. Skippe-

kenvindue kunne man således se Anholt kirketårn, og nu

ren havde meddelt, at såfremt vandstanden i havnen var

lå det rædselsfulde hus midt i Skovgaard-Petersen stor-

faldende, måtte han se at komme af sted, og i givet fald

slåede udsigt. Han forlangte at få en lidt mere douce ku-

ville han lade sirenen lyde. Med andre ord måtte vi tage

lør; men det skulle han ikke have gjort. Når han ligefrem

benene på nakken. For mit vedkommende på min fars

fremsatte krav, så skulle kuløren i hvert fald ikke æn-

skuldre. Jeg erindrer imidlertid tydeligt synet af Solholt

dres. Derfor beholdt huset i flere år den rædsomme far-

byggeriet siddende højt til vejrs. Vi nåede færgen.

ve. I 1948 var det imidlertid blevet rødt fremgår det af

denne akvarel af maleren Arne Johannessen (1908-

Erindringer fra ferier i 1942 og 43

1998), der havde lånt huset dette år mod et par tegninger

Adolf og hans to sønner Ib og Gunnar fik det lille røde

eller stik fra området.

hus færdigt, så vi kunne flytte ind, da ferien begyndte i
1942.
Vinteren det år havde været meget streng. I lange perioder var Anholt afskåret for at få forsyninger fra fastlandet.
Ved årets revy, iscenesat af en ung initiativrig ø-læge, så
man gamle Karl Karlsen, øens daværende postmester,
trække sin kælk ud til den rende i isen, hvor postbåden lå

med sin last, alt akkompagneret af Steffen Graa. Humøret fejlede ikke noget.
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Fik først skøde i 1948

Grunden deles

Der skulle imidlertid gå flere år, før far fik skøde på

I 1950 arvede far lidt efter sin far og købte derefter de 5-

sommerhusgrunden. Årsagen var, at der var tale om fæl-

6 tønder land, der lå mellem den oprindelige grund og

lesjord. For godt nok var Søren Kristen berettiget til at

stranden. Søren Kristens enke havde givet ham for-

handle, som han havde gjort, men det beroede på en in-

købsret flere år tidligere. I alt ejede familien nu 6-7 tøn-

tern – ikke tinglyst aftale – anholterne imellem. Men

der land.

skødet skulle have underskrift af alle dem, der havde part

Det samlede areal blev for 20-25 år siden delt i tre paral-

i fællesjorden, 48 personer i alt. Og det viste sig så, at

lelle lodder, en til hvert barn.

der alligevel var nogle, som ikke ville skrive under. Så

Søren arvede den grund, der er nærmest vejen (nr. 99),

først i 1948 ringede dommer Riis i Grenaa til far og sag-

Majken den midterste (nr. 97), og jeg arvede som den

de: ”Selv om der stadig mangler en del underskrifter,

ældste af flokken den grund, hvor det gamle hus lå (nr.

gider vi ikke vente længere. Nu får De Deres skøde”.

95). Der er nu hus på dem alle, og alle vore forældres

børnebørn og efterhånden også oldebørnene holder deres
ferier på Anholt.
Flere år før delingen havde Søren imidlertid bygget hus
på Nordbjerg (nr. 108).

Sten Krarup

Udsigt mod fyret (Arne Johannessen, 1948)

Anholt – en del af feriemessen i Herning
Den sidste weekend i februar var der ”Ferie for Alle” i Herning. En feriemesse der på tre
dage tiltrækker lidt over 60.000 besøgende. Anholt var som en del af Djurslandstanden med
for anden gang. Jørgen fra Casablanca, Karen fra Brugsen og Steffen stod på skift på standen og snakkede med potentielle gæster til Anholt.
Udover fotos på store bannere og bordsider var der kortmaterialer og info om konkrete tilbud og events. Hummerdragten var i sig selv et godt blikfang og satte god fokus på Hummerdagene i juli. Messegæsterne viste stor interesse for at høre om Anholt og feriemulighederne her, så lad os håbe at nye feriegæster finder vej til vores dejlige ø midt i Kattegat.
Deltagelse i messen er muliggjort via vores projekt ”Anholt – Synlighed og sæsonudvidelse” med LAG Småøerne.

Lene Lind og Else Brask, Destination Djursland og Anja Bæk, Anholt Turistkontor
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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

Åbningstider fra 22 marts kl.7.30 til og med 6.4 og igen
16.4 og indtil 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 restemad
til meget gode priser, mød op ved færgen og hent det der.
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I begyndelsen af november kom vi for første gang til Anholt. Vi havde været så heldige at få lov til at låne Degnens hus
i tre måneder som en del af projektet "prøv en ø". Det har været tre gode måneder, hvor vi har fået et godt indtryk af
hvordan det er at bo på en lille ø i Kattegat på godt og ondt, som for eksempel: At man skal afsætte fire dage, hvis man
vil deltage i en familiefødselsdag, at man ikke kan tage færgen eller gå i Brugsen uden at møde nogen man kender eller at man altid ved at der er gæster på øen, når man ser et ukendt ansigt. Vi er blevet fantastisk godt modtaget på Anholt, og har mødt rigtig stor imødekommenhed, hjælpsomhed og gæstfrihed fra alle. Vi har nydt naturen, gåture på
strandene og i ørkenen.
Grunden til at vi gerne ville bo på Anholt var at vi var blevet trætte af hovedstadens larm, stress og forventninger, og
søgte efter et sted med stilhed, tid til hinanden og uden forventninger til en konstant selvrealisering. På mange måder
har tiden på Anholt levet op til vores forventninger. Vi oplevede at livet kan have forskellige tempi, og at storbyens
mange ofte selvopfundne problemer mistede deres betydning på den lille isolerede ø. Vi har følt at tiden på øen gik alt
for stærkt, og pludselig stod vi for enden af "prøv en ø" sæsonen.
Vi var begyndt at overveje hvordan vi kunne skabe et liv på Anholt, men første februar sluttede vores deltagelse i "prøv
en ø". Selvom vi helst var blevet på øen har boligsituationen, og specielt jobsituationen gjort det svært at finde en mere
permanent løsning for et liv på Anholt.
Vi har oplevet det lidt som en ond cirkel, der gør det meget svært at bosætte sig på Anholt: Hvis man ikke har et job er
det svært at låne penge til et hus, og lejeboliger er der heller ikke. Samtidig er det svært at få et job, hvis man ikke har
et mere permanent sted at bo. Uden et permanent sted at bo har vi også mødt en vis skepsis til hvorvidt vi virkelig var
interesseret i at blive på øen.

Kh Rune og Joanna
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BOG OM ANHOLTS POST OG TRAFIK-

reddet efter et forlis ved Anholt. I stedet for at skyde på
fjenden, hjalp anholterne de nødstedte englændere, og

HISTORIE

det var det englænderne huskede. Det var en fredelig
besættelse – bortset fra den mislykkede danske invasi-

Der udkom før jul et

on i 1811. Alt dette får vi at vide i bogen, som fortsæt-

stort bogværk på

ter til sidst med flytrafik og Albert Sørensens første

350 sider fyldt med

Ford lastbil i 1927. Allerede i 1929 var Albert Søren-

billeder: ”Anholt –

sen, der var far til Erik Sørensen, klar igen med An-

øens postale og tra-

holts første taxa, der kørte 3 km på literen.

fikale udvikling fra
1785 - 2017.

Selvfølgelig skal vi også læse om Anholts posthuse.

Bag denne titel lig-

Det første fra 1860 lå i præstegården. Der er herefter

ger nu hovedværket

mange lokaliteter indtil Brugsen overtog posthusfunkti-

om Anholts historie i

onen i 2014. Heldigvis fungerer det ”gamle” posthus

perioden. Man kun-

ved Lægeboligen stadig som Ninas base med sorte-

ne efter titlen tro, at

ring og udlevering af aviser og post. Vi har stadig et

det alene var en

postvæsen på Anholt. En interessant oplysning i bo-

snæver bog om post og færgefart. Men det er et stort

gen er, at Anholt indtil 1974 havde to posthuse, Et i

historisk samlende værk med udgangspunkt i det helt

byen og et ved havnen. Havnens posthus lå lidt oppe

vitale: fly- og færgefart til fastlandet samt posten. For-

ad bakken bag havnen, og blev ikke nedlagt før post-

fatterne er Maria von der Maase Rockwell Bendtsen

bestyrer Karen Grentzmann gik på pension.

og Mogens Pilemand Ottesen. Maria er kendt på Anholt – hun ejer Anes hus, og er kusine til Jens Chr. von

Bogen beskriver kongehusets besøg på Anholt. I juni

der Maase. Mogens Pilemand Ottesen, der desværre

1969 kom Kong Frederik og Dronning Ingrid på besøg

døde i september 2017, oplevede ikke at se bogen

i anledning af kirkens 150 års jubilæum med frokost i

udgivet. Han fik interesse for Anholt, da han i slutnin-

Kammerherregården. Fra nyere tid har vi Prins Henriks

gen af 1960erne var tjenstgørende som søløjtnant på

besøg i august 1983, hvor han en varm sommerdag på

Anholt Radarstation, og fik siden en meget stor viden

Amalienborg drømte om et hav bad på Sønderstrand.

om Anholt og dens historie.

Han fløj straks til Anholt, og fik sit ønske opfyldt. Mere
officielt er kongeparrets besøg i maj 2011. Fra konge-

Det er en imponerende viden de to forfattere formidler

skibet Dannebrog sejlede Dronning Margrethe og

videre i bogen. På grund af den isolerede beliggenhed

Prins Henrik med den kongelige chalup ind i havnen.

har søfarten været helt afgørende for øen. Det er inte-

Her var frokosten på Molevitten, og derefter gik turen

ressant at se, at den første post kom til Anholt i 1785

til fyret, hvor Dronningen uden besvær tog de 138 trin

via posthuset i Helsingør. Der blev etableret en postru-

op i det 42 meter høje tårn.

te København-Helsingør-Anholt med landingsplads i
Pakhusbugen. Grenaa kommer først ind i billedet langt

Den nye Anholt bog bør stå i enhver bogreol på An-

senere. Anholt var orienteret mod sydøst. Anholt var

holt. Det er en unik beskrivelse med fotos af øen og

besat af englænderne fra 1809 til 1814 under Napole-

dens personer. Værket er udgivet med støtte fra Dron-

onskrigene. Hvad med posten og kontakten til det øvri-

ning Margrethe og Prins Henriks Fond, Velux Fonden,

ge Danmark i de fem år? Her får vi i bogen at vide, at

Saxilds Fond og Anholt Grundejerforening

der under englændernes lange besættelse ikke kom
forsyninger med danske skibe, men englænderne delSvend Paludan-Müller

te deres egne forsyninger med Anholterne, så ingen
led nød. Lige før 1809 var en engelsk styrke blevet
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Børnegudstjeneste

Vi takker dig for, at vi har et sted at bo. Og vi takker
dig for, at det sted er Anholt. Vi takker dig for, at vi

Søndag d. 25. februar havde vi børnegudstjeneste i

må leve her, hvor vi både kan se solen og nyde

Anholt kirke. Temaet var taknemmelighed, og præ-

sneen.

sten havde forinden besøgt børnene på Anholt skole
for at tale om, hvad de var taknemmelige for. Det
blev sammenskrevet til denne kirkebøn.
Alt indholdet er fra børnenes egen mund.
Kære Gud,
Vi takker dig for, at verden er blevet skabt.
Vi takker dig for, at du har skabt alle dyrene, og
især vores kæledyr. Vi takker dig for katte og hunKære Gud, vi takker dig for, at alle vores venner er

de; for marsvin og for heste og alle de andre dyr.

blevet født, og at alle har noget, de godt kan lide, og

Vi takker dig for, at vi hver dag må gå i skole, fordi

at mange godt kan lide nogle andre.

vi ved, at ikke alle i verden har mulighed for at gå i

Vi takker dig også for vores familie, for forældre og

skole. Men vi takker dig også for vinterferie og

bedsteforældre, for storesøstre og storebrødre, for

sommerferie og alle de andre ferier, hvor vi har tid

lillesøstre og lillebrødre og for tvillingesøstre.

til at tage fodbad og se Phineas & Ferb i fjernsynet.

Kære Gud, vi takker dig for vores liv og for alles liv.
Vi takker dig for, at vi er blevet skabt. Hjælp os til at
passe godt på alle de ting, vi er taknemmelige for, og
hjælp os også til at huske på dem, når livet engang
imellem ikke er sjovt. Amen.
Til billederne: Børnene fik til gudstjenesten lov til at åbne den
største gave fra Gud. Inden i kassen var der et spejl, hvor de
kunne se sig selv - for os selv og vores liv er den største gave, vi
har fået. En gave, vi skal huske at bruge og være taknemmelige
for.
Fotos: Daina

Michael Munch

Abonnement på Anholt-Posten 2018
Ikke fastboende kan abonnere på Anholt-Posten.
Et årsabonnement på Anholt-Posten koster i 2018 uændret 250 kr. incl. forsendelse med postvæsenet
( 200 kr. ved modtagelse pr. mail ). Beløbet bedes indbetalt på konto i Danske Bank (reg.nr. 1551 kontonr. 1222538), MobilePay 39455, på turistkontoret eller til kassereren senest den 1. maj 2018.
Nye abonnenter kan henvende sig til kassereren Poul Jessen-Klixbüll (pklix@pc.dk eller tlf. 66108054).
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Anholt museum
Vi holder arbejdsdag lørdag den 12. maj og håber på
stort fremmøde. Alle er velkomne.
Efter en fantastisk vellykket indsamling til kystbeskyttelse ved
havn og campingplads, vover Anholt Museum nu at komme
med en bøn om hjælp.
Først lidt om museets historie: Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Forening stiftedes i 1985.
Anholts historie skulle bevares.
I 1992 købtes den gamle lægebolig fra 1867 på tvangsauktion for 182.000 kr. og et stort oprydningsog reparationsarbejde gik i gang og der er stadig noget at lave. Senere fik vi en gammel redningsbåd
som har tjent på Anholt i 50 år foræret. Den krævede så et hus, som blev bygget i 1995.
Så til sagen: I 1995 fik vi et rente og afdragsfrit lån på 240.000 kr. i Arbejdsmarkedets Feriefond, det
forfalder 1. april 2020.
Vi er ikke helt uden penge i kassen, men ikke SÅ mange.
HVEM VIL HJÆLPE OS ?
Man kan betale på netbank Reg.nr 1551 konto nr 1937243 eller på mobilpay 20245079 man kan også
betale manuelt til Kurt Danielsen eller på Museet
Hvis man betaler i banken skal man huske at skrive sit navn så vi ved hvem det er.
Signe og Etly

Kun på

Anholt…..

Køb den i LokalBrugsen Anholt
eller på www.anholt-gin.dk
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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. 27/119 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

Vi glæder os til at se jer alle

Med festhilsner fra

Personalet og Bestyrelsen for Anholt skole og børnehave.

Ral, grus og sten/sand sælges!

Tusind tak til alle,
som gjorde min
80 års fødselsdag til
en fest jeg aldrig
glemmer.

Køb lokalt, det betaler sig på alle områder
- du sparer fragten.
Henvendelse vedr. leveringen sker til
Anholt Vognmandsforretning.
Jens Christian von der Maase.
Hovedvagtsgade 6. 4. tv. 1103 København K.
Mail adresse: jm@hovedvagtsgade6. dk
Tlf.: 33113636.

Hilsen Eva T. T.
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En kærlig hilsen fra
Anholts nyfødte
rapperdronning

Hvorfor mon jeg bor på ønskeøen Anholt?
Fordi jeg her kan vise mit “talent”.
Håber ikke I falder i søvn.
Efter at alle de dygtige talenter har været på scenen
står jeg her uden evner
med mit kedelige liv på ønskeøen Anholt

Hvorfor lærer jeg af ønskeøen Anholt?
Jo, for her har vi vores egen skole,
vi kæmper ikke med høje klassekvotienter,
eleverne kan nå hjem i frokostpausen.
I skolen lærer man at liste på strømpesokker.
Eleverne bliver så dygtige på ønskeøen Anholt.

Hvordan er trafikken på ønskeøen Anholt?
Jo - her er ingen trafikprop, ingen fartkontrol,
selvom Michael Schumacher er gemt i nogle af os.
Vi kører rundt uden rundkørsler,
ingen trafiktælling på “E 45"..
Vi suser afsted på ønskeøen Anholt.

Hvorfor går jeg i kirke på ønskeøen Anholt?
Jo, vi har vores egen kirke,
som afholder store temaer.
Graveren har mange under sig,
der bliver revet og klippet.
Præsten velsigner os alle på ønskeøen Anholt.

Hvorfor cykler jeg på ønskeøen Anholt?
Jo - for her stoler vi så meget på hinanden,
at vi farer rundt uden lys, børn cykler rundt uden skolepatruljer og trafikregulering.
Håber vi alle har fået reflekser,
når vi cykler afsted på ønskeøen Anholt.

Hvorfor bliver vi oplyste på ønskeøen Anholt?
Jo, for vi har vores eget elværk,
som laver spænding for os og brænder pærer!
Nu brændes der diesel af igen....
værket varmer flere og flere huse op,
ofte med blinkende lygter for alle på ønskeøen.

Hvorfor går jeg til ønskelæge på Anholt?
Jo, her har vi alle vores egen læge,
vi kommer til samme ølæge uden tidsbestilling.
Skal vi flyves, bliver redningsmandskabet tilkaldt.
Vi har flyveplads med egen forbindelse,
derfor bliver vi alle friske på ønskeøen Anholt.

Hvad indsamler vi penge til på ønskeøen Anolt?
Jo, vi crowdfunder millioner af kroner,
for at sikre campingpladsen og det der er værre:
at byde politikerne op til dans på vejen,
for at få bevillinger igennem,
for det stormer alt for usikkert over ønskeøen…

Hvorfor bor jeg på hundeøen Anholt?
Jo, for her går alle hunde frit og snuser,
her bliver næsten ingen hunde kørt over,
vi har vores egen hundelov,
vi har ingen høm-hømkultur,
for vi er alle hundehandlere på ønskeøen Anholt.

Hvorfor ryger man på ønskeøen Anholt?
Signe afholder rygestopkurser,
E-cigaretterne kommer ud af skabet,
folk tygger nikotintyggegummi og så findes cigaretterne frem igen indtil næste kursus Rygekultur er for alle andre end os på Anholt.

Hvorfor sejler jeg på ønskeøen Anholt?
Jo, vi har vores egen færge...
den sejler, som vinden blæser,
vi får sms´er, når den ændrer planer,
20'ren fordeler alle pladser og pakker.
Vi sejler sikkert hver gang til ønskeøen Anholt.

Hvorfor bor jeg i hønsegården på ønskeøen?
Fordi haner trompeterer, høns kagler som sød
musik og ænderne æder dræbersnegle!
Hestene galoperer på eventyr,
når drengerøvene skyder Nytår af.
Vi nyder alle godt af vor dejlige natur på Anholt.
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Hvordan får vi post på ønskeøen Anholt?
Vi har fået post hver dag, når der var færge,
vi har den bedste postservice i Danmark
fordi: Posten kommer med ridehjelm,
knallerten kører kun på mellemgas!
Vi er alle spændt på postgangen på ønskeøen.

Hvordan har Natura 2000 det på ønskeøen Anholt?
Jeg elsker turen i Ørkenen!
Hvor kantarellerne findes, taler vi ikke om.
Mågeægget er fredet, siger Frank, og han råber efter
mågekolonier når de lider under Natura 2000.
Borgerforeningen skaber fred for alle på Anholt.

Hvordan spiser pensionister på ønskeøen Anholt?
Jo, frivillige laver mad til fællesspisningen.
Jette koordinerer så kokkehuerne falder på plads.
Hver onsdag nydes gourmetmad, alle pensionister
er velkomne i forsamlingshuset, hvor outfittet dog
på regnvejrsaftener nødvendigvis er waders.

Hvorfor bor jeg på ønskeøen Anholt?
Fordi jeg er så heldig at have tag over hovedet.
Det er lettere at finde huller i vejen end bolig her.
MEN gæstekokke tryller bukserne af folk Ved Vejen,
der ikke er frosset ud. Vejen holdes farbar!
Hurra for gode nye tiltag på ønskeøen Anholt.

Hvad er meningen på ønskeøen Anholt?
Jamen, vi har heldigvis en kulturdebat!
Nyheder vendes og rygter spredes foran Brugsen,
folk er sociale og tørsten slukkes.
Enten elsker man “Debatten” eller hader den.
Hurra for mangfoldigheden, derfor er Anholt stærk.

Jeg elsker at bo på ønskeøen Anholt,
for her er alle skønne!
Hurra for alle fastboende
I kan tage en dukkert også om vinteren!
Hurra for alle sommergæster
I kommer sammen med liv og glade dage.

HURRA FOR ANHOLT.

Ovenstående Rap-sang er skrevet af Karen Konge og blev rappet af Karen selv til”Anholt har talent”.
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En rejseberetning fra Kina
Når jeg tænker så langt tilbage, jeg kan huske, så

At komme til Kina var fantastisk. Det var, som jeg

har jeg altid været utrolig begejstret for Kina. Efter

huskede det - larmende, smukt, farverigt, enormt

tre års kinesiskundervisning i gymnasiet og en stu-

og ikke mindst er menneskemylderet ubegribeligt.

dietur til Beijing og Shanghai var jeg ikke i tvivl om,
at jeg skulle til Kina igen.
I mit sabbatår var jeg stadig fast besluttet på, at jeg
måtte tilbage til Kina igen. Jeg fandt en organisation, der sender unge kinesiskstuderende til Kina. Jeg
sendte en ansøgning, da jeg ikke var et sekund i
tvivl om, at det var det, jeg skulle bruge mit sabbatår på.
Jeg blev optaget og i august 2017, drog jeg til Kina
sammen med tolv andre unge fra forskellige lande.
Vi boede på den skole, hvor vi arbejdede. Vores

Rejsen fik jeg betalt som en slags løn samt kost og

dormitory mindede om almindelige kollegieværel-

logi. Jeg skulle et halvt år til Kina for at arbejde som

ser, hvor vi boede sammen to og to.

frivillig engelsklærer.

At se og opleve skolen var fantastisk! 1500 børn i
alderen 2- 7 år var fordelt på syv etager meget, meget tæt.
At komme ind i mine klasser første gang var en
utrolig oplevelse. Nogle grinede og pegede på mit
lyse hår og andre blev så chokerede, at de bare sad
og kiggede på mig med åben mund. Selv kinesisklærerne var så generte i starten, da de første gang
mødte deres udenlandske engelsklærer.
Byen jeg boede og arbejde i hedder Tianjin. En mil-

Det tog ikke lang tid for mig at falde til. Trods de

lionby med 16 mio. indbyggere i Nordkina helt ude

mange forandringer og udfordringer med både kli-

ved østkysten forholdsvis tæt på hovedstaden Bei-

ma, tidsforskel, mad, vandforurening og smog, så

jing.

vænnede jeg mig hurtigt til de mange nye forhold
og min utrolig spændende, varierende og udfor-

Tanken om at bo i Kina, var surrealistisk men samti-

drende hverdag.

dig fantastisk spændende.
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Jeg underviste hver dag i mine fire faste klasser.

nasietid sammenlagt. Jeg har brugt sproget hver

Om formiddagen i topclass, hvor børnene var 5-7 år

dag, og det har kun været en fordel at kunne begå

og om eftermiddagen i beginnerclass, hvor jeg un-

sig på kinesisk - både som en del af arbejdet med

derviste de mindste børn på 3-4 år. Undervisningen

børnene, men også i min videre færden rundt i Ki-

stod jeg selv for at forberede. Kineserne er meget

na, og ikke mindst da hele min familie kom ned og

udfordrede med engelsk og de lod os bare overtage

besøgte mig.

klasserne fra første dag. Jeg har hovedsageligt anvendt flashcards, bevægelse og sang som en del af
min undervisning. Det var yderst fascinerende og
tankevækkende at se, hvor disciplinerede, strukturerede og koncentrerede kinesiske børn helt ned i 3
års alderen er.
Jeg har oplevet at lære min klasse en engelsk sang
og dagen efter, kunne et barn hive fat i mig for ivrigt at vise mig, hun havde lært sig det udenad.
Selvom vi underviste hver dag, så havde vi meget

Jeg tog til Kina for at være frivillig engelsklærer,

fritid, hvor vi kunne gøre, hvad vi ville. Der blev stil-

men jeg har oplevet så meget mere ved at møde

let en masse frivillige arrangementer til rådighed, vi

Kina med et åbent sind og ved at have en positiv

kunne deltage i. Vi kunne køre med hurtigtoget, der

indstilling til tingene. Ved siden af mit arbejde på

kører 300 km/t frem og tilbage til Beijing. Det blev

skolen, havde jeg kontakt med en dansk familie,

lige så velkendt for mig at køre med hurtigtoget

hvor jeg underviste deres pige på 11 år i dansk. Jeg

mellem Tianjin og Beijing, som det er at tage An-

blev en dag stoppet og spurgt, om jeg ville arbejde

holtfærgen hjem.

som engelsklærer i et aktivitetscenter for børn. Her
startede jeg og var under hele mit ophold. Her lavede jeg workshops med sang, dans og engelskundervisning for børn i alle aldre. Ugentligt besøgte jeg et
børnecancer hospital med terminalt syge børn. Et
hjerteskærende hårdt men et yderst meningsfuldt
og livsbekræftende arbejde at påtage sig.
Jeg har undervist børn, kaldet left-behind-children
ude på landet, der er blevet efterladt af deres forældre, som var nødsaget til at flytte ind i byen for

På det halve år som er gået, har jeg fået talt og

at arbejde. Det var en ubeskrivelig følelse og en

praktiseret mit kinesiske mere end i hele min gym-

kæmpe gave at få lov til at give nogen noget, der
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har så lidt, og se hvor livsglade de var trods de bar-

de fantastiske mennesker man bliver mødt af samt

ske omstændigheder. Jeg har deltaget i alle de fri-

den store gæstfrihed, der ligger kineserne så nær.

villige arrangementer, som jeg er blevet tilbudt. Jeg

Kina har udviklet mig og ikke mindst udfordret mig.

har været team leader for holdet, undervist børn

Jeg har fået udvidet min horisont og virkelig fået

uden for skolen, været med i et kinesisk award

øjnene op for, hvor umådeligt taknemmelig jeg er

show, løbet og vundet et velgørenhedsløb, modta-

og skal være for at bo i så trygt, godt og velfunge-

get kinesiskundervisning, været barnepige for flere

rende velfærdsland som Danmark.

danske familier i Tianjin og haft nogle af de sjoveste

Kina har været en oplevelse – et eventyr uden lige,

oplevelser med mine lærere og sunget KTW til langt

og jeg vil varmt anbefale andre unge til at rejse

ud på natten.

med China Link, som jeg gjorde. Hvis jeg på nogen
måde kan inspirere nogle til at gøre det samme eller være behjælpelig med gode råd og rejsetips i
Kina, så er jeg meget åben for en snak!
Kina har taget mig med storm og vil altid være en
kæmpe stor del af mit liv. Jeg rejser tilbage til Kina
igen en dag - uden tvivl!
Eventyret fortsætter igen i hele marts måned, når
jeg rejser til Indokina for at besøge Thailand, Cam-

Jeg kan tale kinesisk, og jeg har fået kinesiske ven-

bodia, Laos og Vietnam. Jeg glæder mig til endnu

ner, som jeg vil rejse tilbage for at besøge, og de vil

engang at rejse ud i verden og lære mere om mig

komme til Danmark for at besøge mig i København

selv og alle de interessante og inspirerende kultu-

og på Anholt.

rer, vi er omgivet af.

Selvom jeg rejste til Kina uden at kende nogle, så
kom jeg hjem med nye danske venner, som jeg fø-

Albertine

ler, jeg har kendt hele livet.
Kina er på mange måder et helt unikt land med en
revolutionerende og fascinerende historie, som gør
det til et yderst særpræget land at opholde sig i.
Det historiske vingesus, man oplever, når man for
første gang står over for verdensvidunderet Den
Kinesiske Mur er ubeskriveligt.
I Kina vil man opleve store kulturforskelle. Det ene
kultursammenstød efter det andet. Man bliver af
og til frustreret, men mest af alt inspireret af alle
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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

DUKKETEATER Anholt 2018
For eventyrglade voksne og børn fra 3 - 99 år

Mormors Kuffert Teater opfører

ALI BABA og RØVERNE
frit efter ”1001 nat”

Torsdag d. 31. 5. 2018 kl.17, på Anholt Skole
Fri entre
Kom 10 minutter før. Dørene lukkes præcist
Se: www.mormors-kuffert-teater.dk

ANHOLT FORSAMLINGSHUS

TAK
Onsdag d. 21. marts slutter endnu
en sæson. I 5 måneder har skiftende
kokke disket op med de lækreste retter og vi har haft nogle rigtig hyggelige
stunder.

Langfredag 30. marts
11 – 13
Hvis du har effekter,
så henter vi dem gerne.

Stor tak til alle kokkene og hjælperne.
Hvad skulle vi egentlig gøre uden jer?
Mange hilsner fra
spise– og samværsklubben

Ring til Kurt på 20245079.
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Besøg af krigsskibet ”Nymfen”
og en rundvisning for Anholts børn.

Fotos: Jakob G. og Hannah
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Kontingent til Anholt Borgerforening
Alle fastboende over 15 år kan blive medlem af Anholt Borgerforening.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasserer Poul Jessen-Klixbüll (pklix@pc.dk).
På generalforsamlingen den 25. februar 2018 blev kontingentet for 2018 fastsat
uændret til:
1. person i husstand:

200 kr.

2. person i husstand:

150 kr.

Alle medlemshusstande modtager Anholt-Posten.
Kontingentet bedes indbetalt senest 1. maj 2018 på turistkontoret, på konto i Danske Bank
(reg.nr. 1551- kontonr. 1222538), via MobilePay 39455 eller til kassereren.
Med venlig hilsen
Poul Jessen-Klixbüll

FIVE O CLOCK TEA
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Påsketidens åbningstider 2018
Lørdag 24. marts
8 - 12 og 17 - 19
Palmesøndag 25. marts
8 - 12
Denne dag rabat 20% på alt vin og spiritus. Vi har også overraskende smagsprøver
Mandag 26. marts
8 - 12 og 14 - 18
Tirsdag 27. marts
8 - 12 og 14 - 18
Onsdag 28. marts
8 - 12 og 14 - 18
Skærtorsdag 29. marts
8 - 12 og 17 - 19
Langfredag 30. marts
8 - 13
Lørdag 31. marts
8 - 12 og 16 - 18
Påskedag 1. april
8 - 13 (det er rigtigt nok)
2. Påskedag 2. april
8 - 12
Herefter er der normale vinteråbningstider indtil onsdag 25. april.
Men bemærk under færgens dokning giver Brugsen 20% rabat
(9. april - 14. april)

St. Bededags ferien ville vi aldrig glemme

Torsdag 26. april
St. Bededag 27. april
Lørdag 28. april

9 - 12 og 14 - 20
8 - 13
8 - 12

Langsomt tager vi hul på sommeren,
idet søndag 29. april begynder vi at åbne fra: 8 - 12
Mandag - Torsdag
9 - 12 og 14 - 18
Fredag
9 - 12 og 14 - 19
Lørdag
8 - 12
Søndag
8 - 12
Men på grund af “flyvetrafikken” er der undtagelser:
Onsdag 9. maj
9 - 12 og 14 - 20
Kristi Himmelfartsdag 10. maj
8 - 13
Fredag 18. maj
8 - 12 og 14 - 20
Lørdag 19. maj
8 - 13
Pinsedag 20. maj
8 - 13
Husk: Man kan komme på vores SMS-ydelse (nogen steder kaldet
service), hvor vi udspyr store og små nyheder
og åbningstider omkring helligdage.

På trods af al udenomssnak ønskes alle en problemfri forsommer.
Lokalbrugsen telf. 863219020 Ved varebestilling brug: 02100@coop.dk
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Såvel XL-byg som Flügger er
stadig vore gode
samarbejdspartnere.
Bent hos Xl-byg Ryomgård er
kontaktperson på 87741240.
Flüggers gode maling får du
leveret ved at ringe til 86323888.
Hvor varebestillingen vejer mere
end 12 kg eller fylder mere end
alm.håndbagage, skal kunden
selv arrangere fragt hjem fra
havnen.

Graveren går for 3. gang på 3. dagen op til kirken og sætter
flaget på halv stang ...møder Ottendahl og han spørger
hvem der er død...graveren siger det er for prins Henrik
Er han død igen spørger Ottendahl

…
Der er ingen konfirmander
på Anholt i år?

Jacob Garde var tæt på ikke at gå ind til sin surprisepolterabend, da han kiggede ind af vinduet og troede, at
det var pensionist-spisning.

Karen Konge er
ikke nogen
rejekælling.
Og muligvis
heller ikke
nogen
jomfruhummer

Andholt Gin
Hver ting til sin tid.

Her på Anholt har vi et udmærket
sundhedssystem og en Redningstjeneste
samt en fremragende taxa, men hvis
sygdom, fremskreden alder og en gevaldig
beruselse pludselig indtræffer midt på
Lebberkilden samtidig, da hjælper kun
Karen Konge.

: "...Og nu kan du så skyde en pil
efter dine lommepenge!"

Når forsidebilledet skal tages, bliver
der et godt bagsidebillede...
Ø-lægen til ø-sygeplejersken:
”Ved du hvorfor der er så mange rygere på Anholt”?
Sygeplejersken: ”Nej”.
Ø-lægen: ”Det er fordi vi har så meget frisk luft”….

Hele vinteren har
Mister James (Helge)
kørt Miss Daisy (Anja)
rundt på øen pga benet.
"Driving Miss Crazy",

Prøv en Øbo:
Som opbakning til Prøv en øbo udbydes nu
Prøv en obo, så sød musik nemmere kan opstå.
(Gitte A. anbefaler nu ikke nødvendigvis at prøve
en ø-Bo)

Efter succesen med "Anholt har talent",
starter vi nu "Husk lige håndbremsen".
Grenå - Anholt 22.01.18 senere
lægges til kl. 13.00 p.g.a. teknisk
vedligehold.
MVH Grenå - Anholt Færgefart

Anholts musikmiljø er
gået fra lokalbedøvelse
til fuld narkose.
Så det er da ikke helt
dødt.
Karen slukker brandmændenes halsbrand

Nyt fra hundehandlerne:
Her på Anholt forefindes et rigt udvalg af forskellige specialhunde: F.eks. redningshunde, jagthunde, gravhunde, rottehunde, bomuldshunde, slædehunde, hyrdehunde etc. samt krydsninger af disse. De er alle klar
over deres eget værd som brugshunde og mødes derfor jævnligt på Debatten foran Brugsen.

Til gengæld er der mange
kvinder der går til præst.

Redaktionen ønsker alle vore
læsere et pragtfuldt forår.

