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Aktivitetskalenderen
Dato

Kl.

10/4
12/4

Emne
Spar Konge åbner

7.30

Sted
Spar Konge

Arrangør
Spar Konge

Færgens Café åbner Færgen

Færgens Café

Påskekursus

Anholt Højskole

Anholt skole m.m.

Borgermøde om
bredbånd

Forsamlingshuset

Borgerforeningen

Påsken

Orakelbar åbner

Orakelbar

Orakelbar

Påsken

Riccos åbner

Riccos

Riccos

13-20/4
15/4

19.30

20/4

14.00

Fårets dag

Anholt Gartneri

Anholt Gartneri

20/4

16.00

Generalforsamling

Det blå hus

Anholt kulturforening

21/4

14.00

Æggetrilning

Bollen

27/4

17.00

Five o’clock tea

Forsamlingshuset

Kultur og aktivitetsudvalget

Korundervisning

Kirken

Kirken

Koncert

Kirken

Kirken

Prøv en ø-bo

Forsamlingshuset

Aktivitetsudvalget

Uge 18
4/5

16.00

10-12/5
17/5

17.00

Algot fra havet
åbner

Algot fra havet

Algot fra havet

17/5

12.00

Ishuset åbner

Ishuset

Ishuset

25/5

10.00

Arbejdsdag m.
spisning

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

1/6

10.00

Ren dag

Mødested: Skolen

Borgerforeningen

Højskole

Forsamlingshuset

FOF Djursland

Den blå uge

Anholt Højskole

Vibehøj

Anholt Kirke 200
år

Kirken

Kirken

30/6-6/7

Familiekursus

Anholt Højskole

Vibehøj

Uge 27

Dørken åbner

Dørken

Dørken

3-5/6
16-22/6
30/6

10.00

Uge 29
og 30

11.00

Fodboldskole

Stadion

Fodboldskolen

24/7

14.00

Anholt festival

Plænen bag skolen

Støtteforeningen

29/7

Maleriudstilling

Det gamle redningshus

Museet

31/8

Anholt Marathon

Over det hele

Anholt Marathon

Redaktionen har ordet….
Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. Vi bliver fremover nødt til
at stramme op om deadline 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.
Indsendte artikler skal have almen interesse og handle om holdninger til sager og
ikke til personer.
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Siden sidst
Vi er nu kommet et godt stykke ind i det nye år, hvor vi
forlader en mild vinter uden ret meget sne og kulde.
Februar var nærmest forårsagtig.
Traditionen tro er det generalforsamlingernes tid. Nogle er afholdt og andre kommer. I sommernummeret bringer vi en
revideret foreningsliste.
Så meld gerne tilbage.
Jul, Nytår og fastelavn er vel overstået.

Foto: Ida Rekha

Vinteren har budt på flere faste aktiviteter såsom: badminton og yoga i gymnastiksalen, vinterbadning på havnen og pensionistspisning i forsamlingshuset. Skolen har holdt 100 års jubilæum, og vi har afholdt ”Anholt har
talent” og fægteskole. Der har været ”åbne huse” i anledning af runde fødselsdage og andre anledninger.
Vi må selv tage et initiativ, før der sker noget. Det er noget af det, der gør det specielt at bo på Anholt.
Foråret er på vej og isingerne hænger allerede sammen med vasketøjet på tøjsnorene rundt omkring i byen.
Allerede nu er børnene begyndt at spille rundbold eller fodbold om aftenen.
I den kommende tid sker her mange ting, som det ses i aktivitetskalenderen og inde i bladet. Både nye tiltag og
de faste forårstraditioner som fårets dag, ”five o’clock tea”, og æggetrilning på Bollen. Påskeballet bliver desværre aflyst medmindre nogen påtager sig opgaven at stå for det. Så det håber vi, nogen gør.

Mange steder i byen er huse under ombygning og renovering. Det roder, men det er dejligt at se, at der sker
noget.
Nye grise er på vej, og der er kommet endnu to heste til øen.
I vinter har Ved Vejen holdt åben, og nu er kroen også åben igen. Snart åbner Algot og Orakelbar.
Til sommer varsler der liv og aktivitet på havnen. Golfbiler, street food, Pakhuset, Casablanca og den nye købmand Spar Konge. Bare vi kan følge med alle sammen.
Kystsikringen nærmer sig sin afslutning, og det bliver dejligt med asfalt i stedet for det ujævne sand.
Vi har fået flere nye fastboende, og det er helt fantastisk; nemlig Simon og Ane, Per og Diana, Jimmy, Deng,
Jonas og Sofia og Peter. Velkommen til jer alle sammen.

Vi har fået en ny (kendt) brugsuddeler, nemlig Helle, og Karen er flyttet på havnen.
Ingen er flyttet herfra men desværre har vi mistet Leif.
Der gøres fortsat mange tiltag til, at flere flytter til øen, både i borgerforeningsregi og projekt ”prøv en ø” der
fortsætter. Vi kan sagtens være mange flere.
Vi ønsker alle et alletiders forår og glæder os til sommernummeret.
Redaktionen
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Efter generalforsamlingen den 3. februar 2019 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Liselotte Arentz Sørensen, Formand
Poul Jessen-Klixbüll, Kasserer
Kirsten Østergaard Rasmussen, Næstformand
Gyrite Andersen
Hans Jørgen Lassen
Laurits Møbjerg
Birgitte Dahl Jeppesen
Opgaver for vores lille forening vil altid være til stede, og i øjeblikket spænder vi vidt.
Med hovedfokus på bosætning samarbejder vi med ø-sammenslutningen i projekt ” Nye naboer- mere ø-liv”,
og i den sammenhæng har der nu været afholdt 2 workshops samt et webinar. God inspiration og gode værktøjer er stillet til rådighed for os, men for at få et så bredt afsæt som muligt, ønsker vi at inddrage flere fra øen i
en arbejdsgruppe, og der vil blive indkaldt til møde om emnet i nærmeste fremtid.
Indtil da kan man læse mere på https://danske-smaaoer.dk/nye-naboer/nye-naboer-mere-oeliv/
I tilknytning til ovenstående har bestyrelsen kontaktet Boligforeningen B45 og i samarbejde med kommunen
fået foranstaltet, at børnefamilier fremadrettet vil have fortrinsret til lejeboligerne.
Hurtigere bredbånd til Anholt er en sag, som vi tidligere har arbejdet med. Derfor vil vi nu gøre noget for at
komme i betragtning i kommende pulje for 2019 ved at have inviteret Henrik Friis fra Syddjurs Kommune til
at fortælle om bredbåndspuljen på et borgermøde den 15.april 2019 kl. 19:30 i forsamlingshuset. Læs også
Henrik Friis indlæg her i bladet.
Mørke og stjernehimmel vækker fleres interesse, og dette har udløst et samarbejde med en interessegruppe,
som inviterer til borgermøde om ”Dark Sky” i forsamlingshuset i den nærmeste fremtid, og bestyrelsen har
givet en tilkendegivelse til en anden gruppe, som vil arbejde med et kunstprojekt omhandlende en film om
mørke.
Vedligeholdelse af hjertestartere og orientering om øens beredskab har vi også berørt, og derfor vil øens be-

redskab invitere til borgermøde, når en egnet dato er fundet. Det skal helst være en dato, hvor såvel øboere
som sommergæster vil have mulighed for at deltage, så alle kan få information og mulighed for at stille
spørgsmål.
Sagen om ny lokalplan for Anholt Havn er under håndtering af Norddjurs Kommune og skal følge givne regler for en sådan udarbejdelse. Tidligere har kommunen lovet, at de gerne informere om sagen på et møde på
øen, og det vil vi se frem til.
Det årlige kontaktudvalgsmøde mellem Norddjurs Kommune og borgerforeningen er fastlagt til torsdag den
27. juni 2019. Inden da (og gerne i god tid inden) er alle velkommen til at komme med punkter, som man øn-

sker drøftet på mødet.
Snart bliver det sommer, og vi vil gerne lade øen fremstå så flot som muligt. Derfor gentager vi succesen med
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REN DAG lørdag den 1. juni 2019, hvor by og strande finkæmmes for affald.
Senere bliver det Sct. Hans, og hvis vejret tillader det, bliver der atter bål på havnen og i år med nye trykte
sanghæfter indeholdende alle vores elskede sange.
Flere emner end de her nævnte optager bestyrelsen, så vi vil anbefale, hvis det har interesse, at se på vores
hjemmeside, hvor referater mm. er at finde.
Borgerforeningen er til for øboerne, så husk at betale kontingent. Og så er vi aldrig længere væk end et opkald
eller en invitation til en snak kan klare.
Vi ønsker alle et formidabelt forår med masser af sol og glade sjæle.
På bestyrelsens vegne, Formand Liselotte Arentz Sørensen

Abonnement på Anholt-Posten
Abonnement på Anholt-Posten kan tegnes ved henvendelse til pklix@pc.dk (Poul Jessen-Klixbüll, kasserer i
Anholt Borgerforening). Abonnementet for 2019 koster 250 kr. inklusiv porto.
Nuværende abonnenter bedes indbetale 250 kr. snarest på konto i Danske Bank ( 1551 - 1222538 ) eller via
MobilePay 39455. Modtagere af Anholt-Posten pr. mail skal betale 200 kr.

REN DAG
Lørdag d. 1.juni 2019
afholdes REN DAG på Anholt.

Vi mødes ved skolen kl. 10, hvor vi inddeles i hold, som
med Jeep fragtes ud ad stranden, og et hold til byen på
gåben.
ALLE er velkommen og vi håber, at alle vil bidrage til at
gøre vores strande og by pæn og ren.
Kl. ca. 13 slutter vi fælles af med en øl/vand og pølser i skolegården.
VEL MØDT
- Anholt Borgerforening
5

Sildemågen på Anholt

lene ) og (den lange bakke ) efter stigende færdsel forhaler de fleste måger over i indien, musekrogen og det
yderste af rendekrogen.

Den 22-26 juni 1934 foretog Rentier H. Pedersen, Konservatorene H. Madsen og U. Møhl Hansen. Cand.mag.
F. Wimpffen Bræstrup. og museumsinspektør R. Hørring, en ornitologisk ekskursion til Anholt og optalte sildemågebestanden til 1500 par. Kan slås op i DOF særtryk fra 1936. ( ornitologiske iagttagelser paa Anholt af
R. Hørring )

Her gravede naturplejen sig ind gennem klitten for at komme ind i ørkenen,

Så sker der noget igen, der kommer naturpleje, og denne
naturpleje, går ud på at fræse hybenroser ned med store
traktorer. Og i foråret 2016 er de største kolonier totalt
ødelagte, det drejer sig om indien, musekrogen og rendekrogen.

Her graves hyben op med håndkraft som der står skrevet

Derefter går der en årrække hvor der ikke foreligger nog-

Jeg har på det kraftigste frarådet disse handlinger over

le tilgængelige optællinger, men der blev ringmærket en

for kommunen, Danmarks naturfrednings forening,

del sildemågeunger i 60serne og 70serne hvor jeg vurde-

dansk ornitologisk forening, uden nogen reaktion.

re bestanden til at være 1500- 2000 par.

Men så kommer optællingen i 2017 hvor der bliver op-

Den næste tælling kommer så ikke før 1988 d. 10-06.

talt ca. 700 par. og en uhyggelig tælling i 2018. Der er

hvor der bliver talt 1500 par,( Helge Carlsen ) og igen d.

bestanden faldet til 300 par.

01-07 også i 1988. Hvor der igen også blev anslået til
1500 par ( Jens Skovgård Pedersen )
Den næste optælling kommer i 01-07 1994 hvor jeg selv
optalte bestanden på slavemetoden ( det vil sige man
tæller alle rederne med æg og mærker dem med kridt for
ikke at få gentællinger) .

Tre år senere kan man køre lige ind.

Naturplejen fortsætter, og som borgerforeningens formand udtalte har det ingen indflydelse på sildemåge bestanden, men tallene taler et andet sprog.
og her ankommer sildemågerne til deres koloni som er totalt ødelagt.

Jeg kom til 1400 par, men selv som jeg kender ørkenen
Formand for Anholt ringmærknings station

som min lomme, kan man ikke finde dem alle.

Ornitolog,

Æg samlingen bliver forbudt og derefter sker der ikke

Frank Svensson

meget i ørkenen. Der bliver sat pæle op fra byen til fyret,
med numre på så turisterne ved hvor de befinder sig,
desværre bliver disse pæle sat gennem kolonierne ( pol6

Foreningen Anholts Børn
Sommerens Loppemarked
bliver fredag den 19 juli

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

Fotos: Anne

En weekend i januar havde vi fægteskole med Jesper René og Mads.

Der blev kæmpet af både store og
små og nogle har revancher tilbage.

I uge 27 afholder vi igen den årlige hønseskidning på havnen foran Algot.
I weekenden den 27-29. september holder vi hesteweekend med Camilla Stormont.
Hun har et heste- og adfærdscenter, og hun vil komme og lære os en masse om heste,
hvordan man omgås heste, jordarbejde mv.
Vi har efterhånden mange heste på øen og mange børn og voksne, der rider.
Vi håber også at kunne holde balletundervisning til sommer, mere herom senere.
Ellers er der snart fodboldtræning igen, når vejret tillader det..
Foreningen Anholts børns formål er at tilbyde velgørende, almennyttige, sociale og
kulturelle aktiviteter for primært børn og unge, men også voksne på Anholt.
Dvs. at aktiviteterne primært foregår indenøs.
Signe
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HØJSKOLEDAGE PÅ ANHOLT

3.-5. juni 2019
For 4. gang tilbyder FOF Djursland 3 højskoledage på solskinsøen Anholt.
De 2 første år var med højskolelærer Helge Teglgaard som oplægsholder, og i foråret 2018
kunne man opleve religions- og nationalhistoriker Casper Clemmensen.
Højskoledagene i 2019 kommer primært til at handle om Anholts historie i nyere tid, om Anholts redningstjeneste
og om Jyllands sidste konger. Også denne gang er Casper Clemmensen vores inspirerende og vidende guide,
der med dramatiske fortællinger formidler det historiske stof, så det næsten er som at have været der selv.
Første foredrag: Fortælleaften om Anholts historie i nyere tid.
Om livet på en sandklit midt i det frådende hav. Casper fortæller
om det lille samfund midt ude i Kattegat, om øboernes udfordringer i gammel såvel som i nyere tid, om ø-kongerne og øheksene samt om de levende og de døde på den lille ø, Anholt.
Vi hører også om Anholts redningstjeneste – om Kattegats helte.
Helt oversete af Danmarkshistoriens store vingesus findes der
utallige beretninger om anholternes heltemod og menneskelige
varme, som gjorde dem kendte i hele Kattegat-regionen.
Andet foredrag: Kampen i Kattegat.
Anholt lå under 2.verdenskrig midt i en kampzone, idet Kattegat
ofte var krigsskueplads for kampe mellem de allierede magter og
Hitlers 3de Rige. Både i farvandet rundt om øen såvel som på selve Anholt satte krigen sine tydelige spor, som
flere steder stadig kan ses, hvis man ved, hvor man skal kigge. Hør med om drabelige luftkampe, søslag
og mystiske nazi-ubåde samt om anholternes snedige modstandskamp.
Tredje foredrag – hvortil anholterne inviteres mod entré – kr. 95:
Jyllands sidste konger: en fantastisk, men for mange jyder ukendt historie om danernes erobring af Jylland og den
store jyske exodus mod vest til helt nye lande. Det er fortællingen bag de berømte guldhorn, et af Danmarks nationalsymboler, og det er fortællingen om Danmarks fødsel i den sene jernalder. Kom og hør om Jyllands magiske
tvillingekonger, landets hellige kvinder, vølverne, og om den store rejse ud i den ukendte verden til det nye Jylland.
Der er allerede mange tilmeldt og derfor kun få pladser tilbage.
Prisen kr. 1650 dækker forplejning og oplæg ved Casper Clemmensen.
Du finder det fulde program på www.fof-djursland.dk, hvor du også kan tilmelde dig og betale.

Ral, grus og sten/sand sælges!

Sommerhuse udlejes:

Køb lokalt, det betaler sig på alle områder
- du sparer fragten.
Henvendelse vedr. leveringen sker til
Anholt Vognmandsforretning.

Ageren og Vibehøj udlejes.
Henvendelse på

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

jm@hovedvagtsgade6.dk

m.v.h. Jens Christian.

Al´got fra havet søger opvaskere til sæson 2019
Til en ny sæson skal vi bruge 3 – 4 opvaskere i ugerne 27 – 31 og opfordrer derfor gerne fastboende unge under 18 år eller unge der er på ferie med forældre eller hos bedsteforældre til at søge.
Herudover søger vi også 2 ungarbejdere under 18 år til blandede opgaver som eksempelvis køkken medhjælp,
afrydning, lettere rengøring, medhjælp i is butik m.m.

Vi tilbyder en god løn og ordnede forhold
Henvendelse på mail www.algotfrahavet@gmail.com
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Sommerhushistorie
Jeg vil fortælle om Telt-Nielsens sommerhus på
Ageren.
Mine forældre, Elly og Jørgen Nielsen, min lillesøster
Anne (4 år) og jeg (7år) kom til Anholt første gang i
1957.
Min farfar havde ofte talt om øen, som han sejlede forbi
med damperen mellem København og Ålborg. En kollega i Dansk Cementcentral havde fortalt så spændende

Mylder ved havnen 1957

om den lille isolerede ø, så her drømte han om få et fa-

Det var spændende at sejle under broen og ud gennem

miliehus. Det blev aldrig til noget, men min far må være

havnen, videre op gennem Øresund og ud i Kattegat.

blevet inspireret, for i 1957 skulle familiens sommerfe-

Heldigvis blæste det ikke på vores første tur. Da det blev

rie gå til Anholt. Året før havde vi prøvet teltlivets glæ-

aften, blev der hængt hængekøjer op på dækket. I en

der på Hven, så nu var vi klar til en længere tur.

sådan skulle min far sove, vi andre havde fået en kahyt

Vi havde ikke bil, så turen startede på cykel hjemme fra

nede i skibet ved siden af maskinrummet. Der var ulide-

Ørholm, der ligger tæt ved Kgs. Lyngby. Cyklerne blev

ligt varmt og megen støj fra motoren, så vi fik ikke sovet

pakket med telt, soveposer, kogegrej og cykeltasker

ret meget, men det var spændende at ligge og kigge ud

med tøj. Min søster sad bag på min mors cykel, og jeg

ad koøjet. På dækket var der også en del uro med de

cyklede selv. Mine forældre turde vist ikke cykle med

mange køjer og folk, der sov på bænkene nedenunder.

mig gennem København, så turen gik gennem Dyreha-

Året efter sov vi alle i hængekøjer og selvom det gynge-

ven til Bellevue Strand, hvorfra vi tog turbåden til Kø-

de meget, var det at foretrække.

benhavns havn, hvor skibet Vera lå fortøjet mellem

Vi ankom til Anholt kl.5 om morgenen- det var en smuk

Knippels Bro og Langebro.

morgen og meget spændende at sejle ind til øen.

Skibet skulle sejle kl. 17.00 og besætningen havde me-

Vi lod bagagen ligge på havnen og cyklede et par timer

get travlt med at få last og passagerer ombord, der blev

rundt på øen, inden vi slog lejr bag klitterne på Vester-

råbt og hundset med alle, for at skibet kunne komme ud

strand nær ved pælen, der markerede skellet mellem

inden myldretidstrafikken. I den periode lukkede man

godsets og statens jord. En rigtig dejlig plet, tæt ved den

nemlig ikke Knippelsbro op. De nåede det hele. Min far-

fantastiske strand og i læ for blæsten.

mor og farfar var kommet til København fra Ordrup for
at vinke farvel til os- det var jo en lang rejse, vi skulle ud
på.

Vores lejrplads ved Vesterstrand
Før afgang med Vera 1957, min farmor, en tante,, min farfar, min mor, Anne og jeg
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Vi havde været i Kammerherregården for at spørge om

en lukket bil med åben bagsmæk, så først da vi var kom-

lov til at slå lejr og kammerherre Fritz von der Maase

met helt op på Ageren, kunne vi se, hvilken dejlig grund,

sagde, ”at I ser jo fornuftige ud og en gammel spejder

vi havde fået.

(min far) forstår vel at passe på med ild, så det er i or-

De næste 8 år boede vi i telt på grunden hver sommer i

den”. Det blev en fantastisk ferie, øen var meget smuk-

al slags vejr.

kere end vi havde forestillet os. Vores telt, der var ca.
140 cm bredt og 110 cm højt havde lige akkurat plads til
os alle fire, maden blev lavet over en lille benzinprimus
og en sildekasse, fundet på stranden, fungerede som
bord.

Teltlejr på Ageren

Efterhånden blev teltet større og et telt mere kom til. Da
vi fik bil havde vi et år så meget bagage, at vi fik bilen
med Vera. Det var meget nervepirrende for min far at
køre ad to smalle brædder fra kajen op oven på lastrummet, mens matrosen råbte og skreg til ham. Bilen blev

Ved pumpen på havnen

surret fast og alle håbede rebene holdt til søgang.

Vi hentede vand ved pumpen i havnen, handlede hos
fru Hald i skibsprovianteringen med masser af sjove ting
til fiskeriet hængende i loftet, købmandsvarer og striktrøjer på hylderne, og ikke mindst slik, chokolade og
kager i glasskabet. Vi cyklede til byen, og hvis vi var heldige fik vi flødeboller i Brugsen- de var dyppet i rigtig tyk
chokolade. Det var dengang man gik ind i hjørnet, og

Folkevognen på lastrummet på Vera

alle varer var på hylder bag disken, ingen selvbetjening.

Det var et stort fremskridt, da vi i 1963 fik vandhane

Bortset fra en masse ture rundt på øen var vi på stran-

med vandværksvand på grunden.

den, hvor vi kunne lege med alt, hvad vi kunne finde
eller bygge af sand.
Det blev starten til vores Anholtliv, vi måtte bare tilbage
året efter. Der var dejligt på ”vores” lille lejrplads, men
mine forældre ville gerne være sikker på fremadrettet at
have et sted at bo, og købte i 1960 grunden på Ageren
af købmand William Grentzmann, Ordrup. Det var svært
at komme til Anholt om vinteren, så grunden blev købt
ubeset- dog havde mine forældre en del lysbilleder fra
området og satsede på, at det var et godt sted. Da vi

Vandhane på Ageren 1963

ankom om sommeren blev vi hentet af Albert Sørensen i
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Indtil da havde vi først hentet vand ved Brugsen og si-

togvogn og en skovhytte på Fuglevej af familien Orth.

den ved brønden hos vores gode naboer Ingrid og Ro-

Tømrermester Gerner Petersen fra Grenå og murer Niel-

bert Holmen. Det var et slid at få lagt vandrørene- der

sen, Anholt, byggede huset efter tegninger af arkitekter-

skulle graves med skovle og spader helt hen til Bybak-

ne Ib og Jørgen Rasmussen. Det havde nok været nem-

ken, så en voksen fætter og hans studiekammerat tog

mere med et standardhus, men med lidt strabadser og

tjansen som et sommerferiejob. Det var vist hårdere

forsinkelser blev huset færdigt og klar til indflytning i

end, de havde forestillet sig.

september. Fra da af blev det muligt at komme endnu

Vi var nu kommet tættere på byen og fik venner blandt

mere til Anholt. Dejligt. Vi har været her i jul, påske, pin-

Anholtere og sommerhusbeboere og elskede bare at

se, sommer, efterårsferie eller bare på weekendture, så

være her. Som Lise og Inger Beck har skrevet om i An-

snart det var muligt. Nu er jeg pensionist og har mulig-

holtposten, har vi haft så mange sjove fester og oplevel-

hed for også at være her, når sneen vælter ned, og man

ser herovre. Der er højt til loftet på Anholt, stor frihed

kan tage en tur på ski. Det er også fantastisk.

for børn og unge, og man er altid tæt på naturen, som

Da huset blev bygget, kunne vi ikke få indlagt toilet eller

anholterbørnene bare ved en masse om og gerne lærer

strøm. Det sidste fordi, elværket var for lille. Vi fik strøm

fra sig. Det er dem, der har lært os alle de sjove stednav-

i 1977. Så kom der støvsuger og senere i 1989 vaskema-

ne, vist os de gode stier og gemmesteder. Stor tak for

skine. Hvilke vidundere. Indtil da blev der gjort rent med

det.

kost og tæppebanker. Al tøjvask foregik i baljer og span-

For at skabe lidt læ på den dengang meget åbne grund

de, bortset fra cowboybukser, som blev vasket i havet,

blev der i efteråret 1960 plantet nogle rækker bjergfyr.

for at de kunne få den rigtige, slidte farve!

Min far sendte træerne over til Albert Sørensen, som

Men huset havde fra start petroleumslamper samt radi-

plantede dem sammen med sit barnebarn Keld. I dag

ator, køleskab og kogeblus med gas og et tørkloset. En-

har grunden selvsåede æbletræer og tjørn, og vi har

delig i 1985 blev det muligt at få etableret trixtank og

måtte fælde fyrretræer for at holde udsigten over mod

opsat et rigtigt toilet! Det var dejligt ikke længere at

Vesterlandet vedlige.

skulle grave kæmpehuller til tømning af toiletspand!

I 1968 blev sommerhuset bygget.

I 1986 fik mine forældre bygget et gæstehus tæt ved
huset med værksted og soverum, da familien nu var
vokset med svigerbørn og børnebørn. I 1990 blev alt

med gas afløst af el, og der kom fastnettelefon i huset.
Så var det slut med at stå i kø ved telefonboksen eller
modtage telegrammer med vigtige nyheder.
Vi har i gennem årene rejst til Anholt fra Sjælland på de
mest utrolige måder. Da Vera ikke længere sejlede fra

Sommerhuset 1968

Et lille hus med baderum, køkken, to soverum og stue.

København, sejlede vi en enkelt sommer med Anø fra

Huset blev døbt ”Ageren” efter det område, det lå i. Det

København, derefter gik turen i mange år via Hundested

var før vejnavnenes tid. Om foråret blev grunden udgra-

med natfærgen til Grenå og videre til Anholt med Vera

vet og i påsken var hele familien på arbejde med at læg-

eller Nordbjerg. En enkelt gang har jeg sejlet fra Århus

ge græstørv til diger omkring huset. Det var dog for

med Vera og en enkelt gang blev det med kutteren Val-

koldt til teltliv, så vi havde lejet en ombygget gammel

borg fra Grenå. Vi har også fløjet i mange år, men nu
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sejler vi igen, da der er kommet så fin en forbindelse og
så god en færge med verdens bedste cafeteria om bord.
Familien er vokset med nye generationer fra 4 til 15
børn og voksne og alle har fået Anholt i hjertet. Min mor
døde i 2005 og min far i 2014.
Sommerhuset 2018

Huset er gået i arv til Anne og mig, og vi er bare så taknemmelige for, at vores forældre fik den gode ide at
rejse til Anholt i 1957.
Min mor Elly Nielsen

Min far Jørgen Nielsen

Min far blev 94 år og var her indtil ét år før han døde.
De sidste gange med rigtig god hjælp af hjemmeplejen,
Lise Jacobsen, Ageren 52.

hvilket vi var meget glade for.

Prøv en øbo

For 3. gang slår vi dørene op, for endnu et Prøv en øbo
arrangement.
Denne gang fra 10 til 12 Maj.
Venskaber og par bliver dannet, men ikke mindst plejer det
at være vanvittig sjovt og hyggeligt. Gåture på vores skønne ø, solnedgang ved vandet, hummergilde, og selvfølgelig

også fest. Så hvis du er single og har mod på det,
så meld dig til hos Lis-anne på lisannestroem@hotmail.com
til Prøv en øbo weekenden, og har du single venner så hiv
dem med.
Vi garanterer det bliver sjovt.
Vi glæder os til at møde jer
Kærlig hilsen Prøv en Øbo Anholt
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Ny lærer

projekt vedrørende
bekæmpelse af elme-

Mit navn er Peter Østergaard, og jeg var så heldig at få vikar-

syge. Herefter blev jeg

jobbet som naturfagslærer mv. på Anholt Skole. Det har været

årsvikar på Beder

den dejlig modtagelse hele vejen igennem, og det vil jeg gerne

Gartnerskole som fag-

starte med at takke for – det har betydet meget. Men nu lidt

lærer på en naturpleje-

om mig og min baggrund.

uddannelse. Det endte

Jeg er født i 1957, og boede i udkanten af Kolding de første 14

med at blive fast arbej-

år, hvorefter vi flyttede til Tinglev i Sønderjylland, hvor vi

de i ca. 28 år. Mest for

boede i fire år. Tinglev ligger kun 15 km fra grænsen, og hav-

skov- og naturteknike-

de den gang med ca. 25% landets største tyske mindretal. Det

re, men også anlægs-

gav nogle sjove lokalbrag i fodbold, og så var det sjovt med

gartnere. Desuden var jeg tilknyttet kostskolen. For to år siden

sproget, som for mange af mine kammeraters vedkommende

var jeg så igen årsvikar. Denne gang som naturvejleder ved

virkelig var en blanding af tysk, dansk og sønderjysk. Jeg gik

Ringkøbing- Skjern Museum, men kom så tilbage til Beder,

selvfølgelig i den danske skole, men min klasse var sammen-

hvor jeg var i et lille årstid, inden jeg besluttede at ville prøve

sat af børn fra landet og de omkringliggende småbyer, og jeg

noget nyt. I den forløbne tid har jeg bl.a. taget uddannelsen

fattede i starten ikke meget af hvad der blev sagt.. og at de

som erhvervsskolelærer og naturvejleder. Jobbet på Jordbru-

indbyrdes kunne drille hinanden med udtaleforskelle, var mig

gets Uddannelsescenter, som Beder Gartnerskole hedder i dag,

helt uforståeligt. Men efterhånden lærte jeg sproget – eller

har nemlig også omfattet naturskole og naturformidling.

rettere sprogene, men en sønderjyde vil straks kunne høre at

Min hustru, Annette og Jeg har været sammen i 15 år. Hun har

jeg ikke er ”indfødt”. Både i Kolding og Tinglev dyrkede jeg

tre sønner, og jeg to døtre. Tilsammen har vi 8 børnebørn, der

meget sport – især fodbold – men spillede også skak og trom-

alle kalder os for bedstemor og bedstefar for nemheds skyld.

pet. Således kan jeg prale af at have slået den senere junior-

Annette er lærer på en friskole ved Give. Hun har linjefag i

verdensmester Curt Hansen i skak…men må nok også tilføje,

bl.a. fysik, og underviser mest i de naturfaglige fag. Vi har

at det var da han var ca. 7 år og lige startet i Tinglev Skak-

også der en stor fælles interesse. Vi solgte vores hus i Give for

klub. Men en skalp er jo en skalp… Trompet spillede jeg i ”æ

ca. ½ år siden, og er meget i vores sommerhus ved Stadil

brændværnsorkeste”, men det fik desværre en ende da vi flyt-

Fjord, hvor der er masser af natur, fugle og høj himmel. Vi

tede til Slagelse - min far var ved CF, og blev forflyttet hele

planlægger at bygge en ”bedsteforældrebolig” ved en af vore

livet igennem. Her boede jeg hjemme i 2 år, inden jeg startede

børn, der bor nær Randbøldal ved Vejle. Men det skal lige

på skovfoged-uddannelsen. Den førte også mig en del rundt i

godkendes, da det ligger i et fredet område. Jeg glæder mig

landet: Sakskøbing, Viborg, Hillerød (Nødebo), Borup på

meget til at komme i gang på Anholt Skole, og håber at kunne

Sjælland og Kibæk ved Herning. Mit første job var fire år ved

hjælpe jeres børn bedst muligt i de 3 måneder, og give dem en

skovforvaltningen i Århus som holdleder på et beskæftigelse-

både lærerig og god tid.

Boganmeldelse
Så er der igen kommet en bog om Anholt. Denne gang er det
skolegangen gennem tiderne der har emnet.
Charlotte Lindhardt har fået opgaven, og hun har fundet 280 år
tilbage i tiden.
Resultatet er en køn bog med både gamle og nyere billeder.
En utrolig udvikling fra det lille søde hus vest for Jordemoderpladsen, til de fine lokaler i de nuværende bygninger. En udvikling fra griffel og tavle til nutidens elektronik. Ikke mindst fortælles der om de besværlige forhold for de skolesøgende børn af
familierne på fyret.
etly

Bogen kan købes i Brugsen og på museet.
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For andet år i træk, en søndag eftermiddag i forsamlingshuset på Anholt mødte 71 ø-boere
op for at se på de mange talenter. I alt 16 forskellige optrædener. Det var en fantastisk og
sjov eftermiddag og dejligt med så mange fremmødte.

Hans tryller for de forbløffede tilskuere
Alle bydes velkommen forsynet med øl og vand

Hundeshow med Hunter og Bent og
Hans som assistent

Cocco på 10 år optræder med sang

Vi lagde ud med hesteshow med Mille og Cecelie på Jordemoderpladsen

Laura Emilie synger

Elisabeth på 6 år optræder med dans

Endnu et hundeshow med Liva og Gitte

Thomas på 8 år spiller klaver
Linus på 6 år viser hans opfindelse: En slikmaskine

Fotos: Anne, Mia, Jakob G. og Jakob K.
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”Husk at tage tøj på” alias Simon og Laurits med sang og guitar
Jesper René på klaver

Hans og Alfred danser Floss

Elisabeth (igen), denne gang med en sang

”Fuld narkose” med Jakob G., Kristine, Carsten B., Anders, Jakob K og Simon.

Skolens samspilshold med Jakob G på guitar, Hans og Cocco med sang, Laura S. på keyboard og Hannah på trommer.

Tak til Jakob G. for lyd,
Brugsen for gavekort og
Carsten for pasning af
baren. Der

var

ingen tabere,
kun vindere...
Vi glæder os allerede
igen til næste år.
Magda på 7 år danser Floss

Alle de deltagende børn der fik et gavekort til Brugsen. De voksne fik en øl eller en vand

15

Hilsen Anja R. og Signe

Anholt Kro

Foto: Jens Bollerup og Maria Houlin

.

Alle er velkommen på kroen :-)
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AFLYSNING !!!???
Desværre må vi aflyse påskefesten, idet vi ved Anholtpostens deadline endnu ikke har fundet
personer, der vil være ansvarlig for at afholde den.
I sidste nummer af Anholtposten efterlyste vi personer, der bare en gang imellem ville stå
for et arrangement, enten et af de sædvanlige eller noget helt nyt. Eneste krav er, at arrangementet skal være offentligt og et evt. overskud skal gå til forsamlingshuset. (Der opkræves
ingen leje af huset)
Vi kan så vejlede om det praktiske i f. m. arrangementet. Vi har også byttepenge, indkøbskort, lager og meget mere. Den som iværksætter arrangementet skaffer selv medhjælpere til
alt det praktiske i f. m. arrangementet (borddækning, madlavning, barvagter, oprydning m.m.)
Så kom nu på banen. Huset er til for at blive brugt.
Mange hilsner
Anja, Lis Anne og Jette

BARN AF ANHOLT
280 års undervisning og børneliv
I forbindelse med Anholt skoles 100 års jubilæum har Anholt skole udgivet en
bog. Der er skrevet en del om Anholt, men ikke noget samlet om skolen og
undervisningen som sådan og derfor besluttede Kirsten og jeg i samarbejde
med skolens bestyrelse, at vi ville udgive en bog.
Historiker Charlotte Lindhardt blev ansat til at skrive bogen. Charlotte havde aldrig været på Anholt, da hun fik opgaven, men har været her en del gange siden og efter at have levet i et parallelunivers i mange måneder, hvor næsten alt
har handlet om Anholt, har hun barslet med en bog, som vi er rigtigt glade for.
Udover at dykke ned i lokalarkiver, egnsarkiver og rigsarkivet i både Viborg og København har Charlotte interviewet et

stort antal tidligere elever, medarbejdere og forældre – der alle har haft tilknytning til Anholt skole. Desuden har vi på
skolen i samarbejde med Charlotte arrangeret nogle fortælledage, hvor vi har inviteret tidligere elever til at komme og
fortælle om deres skoletid. Det har været nogle gode dage med masser af gode historier – selvom de bedste kom efter at
mikrofonen var slukket.
I forbindelse med jubilæet udarbejdede Charlotte Lindhardt nogle plancher om Anholt skole. De var en del af udstillingen i forbindelse med jubilæet og kan ses hele sommeren på Anholt museum.
NU ER BOGEN TIL SALG og den koster 200 kr. – dertil kommer porto.
Man kan købe den på Anholt Museum, i Brugsen, på skolen og på turistkontoret / færgekontoret.

Hvis man ønsker den tilsendt, kan man henvende sig til:
Kirsten i børnehaven kira@norddjurs.dk eller Gyrite på skolen: ga@norddjurs.dk
Gyrite , Anholt skole
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Lidt om Hurtig Bredbånd på Djursland
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune arbejder på at udbrede højhastighedsbredbånd til hele Djursland - mindst
100/30 Mbit - 100 Mbit download og 30 Mbit upload.
Skal Djursland gå mod urbaniseringen og få folk til at flytte på landet fra byen, kræver det moderne faciliteter og investering i digital infrastruktur.
Lynhurtigt internet skal sikre, at både Norddjurs- og Syddjurs kommunernes små lokalsamfund kan udvikle sig med
erhverv, iværksætteri og hjemmearbejdspladser.
Lige rundt om hjørnet venter telemedicin og læge-/sundhedstilbud via nettet, og på mange andre områder afhænger den
generelle udvikling i stadig højere grad af stadig bedre/hurtigere mobil- og bredbåndsdækning.
Mange borgere på Djursland forstår betydningen og nødvendigheden af hurtigt internet, og der er et velfungerende
samarbejde mellem kommuner, borgere og teleselskaber.
På den baggrund er Djursland blevet lidt af et foregangsområde for udbredelsen af hurtigt internet og er ofte eksponeret
i medierne. Fra 2016 er der sket en utrolig udvikling af højhastighedsinternet på hele Djursland, således at alle husstande gik fra 12 % i 2015, og til at 75 % af alle husstande og Fritidshuse på Djursland kan få mindst 500/500 MBit.
Alt dette skyldes udelukkende en masse ildsjæle, som på vegne af de små lokalsamfund, har knoklet for at få samlet
tilstrækkelige lokale husstande til at bakke op om det.
Støtte fra Staten
Vi har på Djursland senest fået 10,2 mio. til 9 lokale projekter på Djursland, svarende til 10 % af alle nationale tilskudsmidler i 2018 fra Statens Bredbåndspulje, og vi satser på at få tilsvarende igen i 2019, hvis lokalområderne vil det.
Vi vil gerne hjælpe jer med ansøgninger og forhandlinger
Vi er, fra kommunens side, klar til at hjælpe med at støtte jer i ansøgerne om midler fra Statens Bredbåndspulje 2019,
og, hvis i ønsker det, deltage i forhandlinger med udbydere, for at understøtte et digitalt fremtidssikret Anholt.
Der er lavet en internetportal om det digitale Djursland https://www.djurslandonline.dk/nyheder/ , hvor rigtig mange
lokale borgere og ildsjæle fortæller om deres lokalområder, og hvorfor de ønsker fremtidssikret højhastighedsinternet.
Jeg glæder mig til at komme til Borgermøde, hvor jeg vil fortælle lidt om hvad der sker på den digitale fromt, og hvilke
muligheder der står foran jer.
Her er lidt fra de nærmeste naboøer:
Læsø jubler: Læsø får Danmarks hurtigste internet!
https://www.visitlaesoe.dk/danmarks-hurtigste-internet
1 Gb op og 1 Gb ned. Det er kodesprog for ”svimlende hurtigt bredbånd tilbydes ALLE på Læsø” – bolig, sommerhus,
erhverv:
Borgmester Tobias Johansen siger -Det bliver alle pengene værd. ”Vi investerer i at være en aktiv del af samfundet!
Velfungerende IT en livsnødvendighed for en kommune, så man kan arbejde, holde ferie, drive virksomhed, og kommunikere effektivt på alle måder. Vores fysiske afstand til fastlandet gør det endnu vigtigere at fungere godt digitalt.
Samsø siger at Fibernet udrulles i 2019 : https://net4samso.dk/forside-m-fiber/
udrulningen er planlagt til at finde sted mellem 1. maj og 31. december 2019, og Samsø Bredbånd og Samsø Kommune
er med i planlægningen, så der f.eks. ikke foretages udrulning i Ballen i festivalugen.
Alle Samsø Bredbånds kunder får en 100/100 Mbit forbindelse og abonnementsprisen bliver 229 kr pr måned de første
6 måneder. Derefter stiger prisen til 319 kr. pr måned. Man kan derefter vælge at få sin hastighed reduceret til 10/10
Mbit, hvis man ikke har behov for andet end lidt emails og almindelig internetsurfing. En 10/10 Mbit forbindelse koster
229 kr. pr måned.
Man kan også opgradere sin forbindelse til 300/300 Mbit eller 500/500 Mbit, henholdsvis 369 kr. og 469 kr. pr måned.
Er man fritidssamsing og huset er registreret i BBR som fritidshus kan man få en 50/50 Mbit forbindelse, som kan sættes i bero i de perioder, hvor huset står tomt.
Med venlig hilsen
Henrik Friis
Bredbåndskoordinator
Syd- og Norddjurs Kommuner.
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Golfbilerne vender nu tilbage til Anholt
Fra påsken vender golfbilerne tilbage til Anholt og bliver hjemmehørende på Casablanca.
Jørgen fra Casablanca fortæller han de sidste år har fået mange henvendelser både fra sejlere men
også fra gangbesværede sommerhusgæster der har savnet muligheden 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
”Ø-mobil” 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 lader med i bilen.
Golfbilerne bliver indregistreret på hvide plader og må køre på alle vejene på Anholt dog ikke på
stranden elle offroad.
Bilerne kan lejes for 3 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 golfbiler som skulle have været leveret allerede sidste år, nu bliver der så endelig leveret i alt fire biler til til øen.
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FÅRETS DAG i Anholt Gartneri
Påskelørdag den 20. april kl. 14 - 16
Det årlige åbent hus arrangement i Gartneriet. Sammenkomst med får, lam
og god snak.
Vi byder på lammekæl, forårssnak og hjemmebagt brød med pesto.
Der er vin/øl/saft – bar i laden.
Butikken er åben og der kan aftales fældning og flisning med Morten.
Små og store drenge er som sædvanlig velkomne i den røde traktor.

På godt gensyn Lotte og Morten
21

16 værelser og 45 senge
til priser fra kr. 100 pr. seng pr. nat

Algot fra havet

Se værelser, priser med mere på:
www.casablancaanholt.dk

åbner St. Bededag

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

Fredag den 17. maj kl. 17
Køkkenet har åbent hver dag fra kl. 17

Vi glæder os til at se Jer på havnen
De bedste hilsner - og på gensyn
Klaus & Anja
Al´got fra havet

værelser – møntvaskeri – golfbiler
+45 4068 9071
info@casablancaanholt.dk
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Fastelavnsfest 2019
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.

Herefter slog de yngste ”katten af tønden” i lillesal og de ældste ”slog manden af tønden”
udenfor.

Jonas blev kattekonge indenfor og valgte
Elisabeth til sin kattedronning.
Udenfor slog Magda manden ned og valgte
Hans som sin kattekonge

Fotos: Anne, Jakob K. og
Jakob G.

Fastelavnsris
klar til
fastelavns
mandag

Tak for en dejlig fest, hilsen fastelavnsholdet
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Skal du
have hjælp til markedsføringen?

VI
KLARER
– Indsæt
statement her
DET HELE
I GRENAA
Reklame- & Webbureau
Trykkeri & Printcenter
Lager & Distributionscenter
Gave- & Reklameartikler
Johnsen Graphic Solutions A/S · Johnsen.dk

Skoldkopper
Der er for tiden en epidemi på Anholt af skoldkopper.
I de gode gamle dage talte man om 5 børnesygdomme:
mæslinger, skoldkopper, fåresyge, røde hunde og skarlagensfeber. Den sidste sygdom ses næsten aldrig, efter man
begyndte at pasteurisere vores mælk, og den regnes ikke
længere med til børnesygdommene. Mæslinger, røde hunde
og fåresygesyge findes der god vaccine mod (MFR). Til
gengæld har vi fået en ny, som kaldes tredagesfeber
(Erythema infectiosum) eller den 5. børnesygdom. Her får
barnet feber i tre dage, og så kommer der et rødt udslæt,
som især ses på kinderne, hvorfor man også kalder sygdommen lussingesygen.

Billede: Sundhed.dk

Børnesygdommene er meget smitsomme og er fraset mæslinger i reglen ufarlige, og man kan kun få dem en
gang. Skoldkopper er forårsaget af en herpes virus (varicella zoster virus), og som andre herpesvira kan denne
virus gemme sig i nerveceller. Senere, når antistofferne efterhånden bliver få, kan virus blomstre op igen, og så får
man helvedesild. Denne sygdom findes langs en nerves bane. Den angriber følenerver i modsætning til neuroborreliose, som oftest angriber de motoriske nerver.
Patienter med helvedesild kan smitte børn, der ikke har haft skoldkopper, men børn kan ikke smitte ældre, så de
får helvedesild.
Skoldkopper starter med feber og influenzasymptomer ca. 11 dage efter smitte. Først er der feber i to-tre dage, og
så kommer der røde knopper, først centralt og så ud på arme og ben. De enkelte elementer er først en rød knop,
og så kommer er en lille væskeblære (vesikkel). Den brister og tørrer efterhånden ud.
Smitten sker gennem luftvejene, og virus udskilles både fra luftvejene og fra bristede vesikler. I sjældne tilfælde
kan skoldkopperne gå i de indre organer som for eksempel lunger og hjernehinder. Knopperne kløer, og hvis barnet kradser i sårene, kan der komme sekundær betændelse og ardannelse.
Man kan vaccinere mod sygdommen, men det koster 1200 kr.
MFR vaccinen indførtes i 1987. Før det fik stort set alle børn disse sygdomme, hvoraf en del også fik alvorlige følgetilstande. Således sås gennemsnitligt flere dødsfald og tilfælde af hjernebetændelse om året som følge af mæslinger. Følger efter fåresyge er primært meningitis og testikelbetændelse. Der er skønsmæssigt 20 tilfælde af medfødte røde hunde hvert år. Dette er en alvorlig komplikation hos spædbarnet efter infektion med røde hunde hos
den gravide. I 2018 fik danskere også mæslinger, selvom Danmark egentlig opfylder WHO’s kriterier for at have
udryddet mæslinger. Det skyldes, at ikke-immun personer tager smitten hjem fra udlandet.
Mæslinger er en af de mest smitsomme virusser, der findes. I 2018 blev næsten 83.000 europæere smittet med
mæslinger. Det er tre gange så mange som i 2017 og 15 gange så mange som i 2016. Særligt Ukraine har været
hårdt ramt, men der har også været store udbrud i Frankrig, Italien, Serbien, Rumænien og Grækenland. I alt har
der været mæslinger i 47 ud af 53 europæiske lande. 72 personer er døde af de komplikationer, som sygdommen
kan give. Vaccinen er gratis for alle voksne danskere, som ikke i forvejen er vaccineret eller er immune.

Ø-Lægen Anholt
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”Prøv en ø” førte til et nyt liv på Anholt
Ane og Simon boede fra oktober 2018 til februar 2019 på Anholt, da de deltog i projektet ”prøv en ø”. Der
var æblekage, kaffe på kanden og mange positive erfaringer, da vi mødtes til evaluering af deres ophold og
af projektet generelt. Der var også masser af kager og kaffe til alle da Ane og Simon flyttede ind på Østervej. I bedste Thy tradition, som Ane forklarede, inviterede de nemlig alle Anholtere indenfor til en snak, et
kig og lidt godt at spise, for at vi kunne lære dem at kende og omvendt. Over 40 børn og voksne kom forbi i
løbet af dagen, fra børnehaven med personale til øens pensionister.

Ane og Simon mener at den information de modtog om projekt ”Prøv en ø” var udmærket, for der blev ikke lovet for
meget. Ligeledes fik de også en god introduktion til det hus de fik lov at låne, et hus som på Anholt kaldes Helga Posts
hus. Men en ting er kommet bag på dem, og det er prisen for at varme et gammelt hus op i vintermånederne. Når
man, som Ane og Simon kommer fra en lejlighed i storbyen, så er udgifter til el og brænde på over 3000 om måneden
en overraskelse, som ”Prøv en ø” i fremtiden skal oplyse indflytterne om. Til gengæld er de blevet positivt overraskede
over, hvor billigt det er at bo her. ”Man bruger jo ingen penge, når der kun er en Brugs og man bruger heller ikke tid
på at stå i kø”, som Simon forklarer. Desuden er internettet hurtigt, så man kan udmærket passe et arbejde over
nettet. Eksempelvis være ansat som elinstallatør i Rambøll med ansvar for opbygningen af el systemer på det nye su-

persygehus i Hillerød.
Ane og Simon følte sig meget godt taget imod på Anholt, for allerede på færgen hilste personalet velkommen og på
kajen stod deres kontaktperson Signe og tog imod dem. Der havde været en lille artikel i Anholtposten inden de ankom og efter få dage kom Vibeke forbi med det nyeste nummer af øens vigtigste nyhedsmedie. I begyndelsen var det
rart at have en kontaktperson, men efter kort tid fandt Ane og Simon ud af tingene selv. De brugte ikke så meget den
velkomstfolder, som de havde fået tilsendt, som øens telefonliste der blandt andet ligger i Brugsen. ”Nogle gange sad
vi og spekulerede over, hvad hedder nu den eller den, og så fandt vi ham på listen”, siger Ane. Parret har været meget
klar på, at de selv skulle være klar til at prøve forskellige ting af, under deres ophold. Simon købte en stjernekikkert og
har flere gange været i ørkenen om natten og oplevet det utrolige mørke, som findes der. Ane tog et kursus i saunagus
inden afrejsen til Anholt og har løbende øst sine olier og sin viden ud over medlemmerne af vinterbadeklubben. Til
stor fornøjelse for os medlemmer. Parret mødte også udklædt op til halloweenfesten, taget det halve af familien med
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til bankospil, spillet i øens orkester til skolen 100-års jubilæum, slagtet haner og lavet fællesmad og mange andre ting,
så de har mødt øens liv med åbent sind.
Nu har Simon sagt sin stilling i Rambøll op og er blevet pedel på skolen. Han er også øens nye elektriker og dermed et
godt eksempel på match-making, som i bund og grund går ud på at tiltrække beboere til øerne, med et erhverv, som
øen har brug for. Og udover børnefamilier eller kunstnere/projektmagere er det netop et af kriterierne for at blive udvalgt som deltager i ”Prøv en Ø” Ane er uddannet i dramaturgi og teatervidenskab og har stadig nogle opgaver som
forestillingsleder på Teater V på fastlandet. Hun er lige for tiden på turne med forestillingen ”Tvind the musical” og når
den turne er slut, så håber hun også, at hun finder et fast arbejde på øen. ”Det er rart at få en identitet på øen. Nu er
Simon pedel og elektriker og snart er Ane sikkert også noget” som de begge pointerer.
Evalueringen er ved at være slut. Klokken er 21 og Signe Hylby skal ud på sin aftenrunde som hjemmesygeplejerske og

Birgitte Dahl Jeppesen skal hjem og lufte sin hund. Som mange aftner på øen.
Prøv en ø-gruppen, Birgitte Dahl Jeppesen

TAK… for endnu en dejlig sæson. Det har bare været så hyggeligt.
En kæmpetak til vores kokke: Anja R., Kim, Eva H, Frank, Gitte, Susanne og Jesper, Line og
Niels., Anders R. og Carsten, Også stor tak til hjælpere og opvaskere.
Vi ses igen 23./10.
Mange hilsner fra spise– og samværsklubben
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
DATO
Søndag d. 14. april
Torsdag d. 18. april
Fredag d. 19. april
Søndag d. 21. april

TID
Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 14.00
Kl. 10.00

DAG I KIRKEÅRET
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Mandag d. 22. april

INGEN

2. påskedag

Søndag d. 28. april

INGEN

1. søn. e. påske

Søndag d. 5. maj
Søndag d. 12. maj
Fredag d. 17. maj

Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00

2. søn. e. påske
3. søn. e. påske
Bededag

Søndag d. 19. maj

INGEN

4. søn. e. påske

Søndag d. 26. maj

INGEN

5. søn. e. påske

Torsdag d. 30. maj
Lørdag d. 1. juni

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Søndag d. 2. juni

Søndag d. 9. juni

INGEN

Kl. 10.00

Kr. Himmelfartsdag
-

Med kor fra Hornslet *
Ved Hans Graversen

Konfirmation **

Pinsedag

INGEN

2. pinsedag

Søndag d. 16. juni

INGEN

Trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00

Liturgisk gudstjeneste

6. søn. e. påske

Mandag d. 10. juni

Søndag d. 23. juni
Søndag d. 30. juni

BESKRIVELSE

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

Kirkens 200 års jubilæum ***

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
Sang-uge:
Kor:
I uge 18 får vi besøg af Thomas Lennert, der mandag d. 29/4, tirsdag d. 30/4 og lørdag d. 4/5 vil tilbyde korundervisning for alle, der har interesse herfor.
Børn og unge fra 17-18 (lørdag 14.30).

Voksne fra 19-21 (lørdag 13.30)
Tilmelding til thomas@lennerts.dk eller (sms) 21741107
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Thomas Lennert skriver: ”Repertoiret vi arbejder med vil være forårssange (klassikere og mere moderne) og
sange der hører befrielsen til.
Besætningen vil afhænge lidt af, hvem der melder sig til :-).
Vi øver i kirken og deltagelse er gratis.”
Koncert:
I weekenden kommer Hornslet Børne- og Ungdomskor til øen, og sammen med Anholt-sangerne giver de
koncert i Anholt Kirke lørdag d. 4. maj kl. 16.00 – En koncert, hvor alle er velkomne.

* Gudstjeneste med kor:
Hornslet Børne- og Ungdomskor medvirker også ved gudstjenesten i Anholt kirke søndag d. 5. maj kl.

9.30.

** Konfirmation 2019:
Lørdag d. 1. juni er der konfirmation i Anholt kirke kl. 10.00
Laura Emilie Lautrup Lyngsø skal konfirmeres.
- Det er en alm. gudstjeneste, og alle er velkomne.

*** Jubilæum: Anholt Kirke fylder 200 år
Søndag d. 30. juni markerer vi 200 året for den nuværende kirkes indvielse ved en festlig gudstjeneste i An-

holt Kirke kl. 10.00 ved biskop Henrik Wigh-Poulsen med efterfølgende reception i Det gamle redningshus,
samt om aftenen en kirkekoncert. Mere herom i Anholt Postens sommernummer!

Dødsfald:
Leif Houmann Skjødt
25. marts 2019
Ære være Leif’s minde!

Om at ophæve grænser (også på Anholt)
Der er en besynderlig fortælling i Det nye testamente, hvor det fortælles, hvordan Jesus krydser grænsen og forlader sit
hjemland. … Og når man krydser grænser, risikerer man at møde det fremmede.
Det er også lige præcis, hvad der sker for Jesus: en fremmed kvinde tiltaler ham og beder ham om hjælp – for hendes
datter ligger alvorligt syg.
Kvinden tvinger ham til at besvare spørgsmålet: ”Er der en grænse for Guds kærlighed?”
… Skal man hjælpe den fremmede?

Et spørgsmål, der er højaktuelt den dag i dag. For hvor det for 50 år siden med ungdomsoprøret var højeste mode at ophæve grænser, så er tendensen i dag at sætte grænser.
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Også i årtierne efter ungdomsoprøret oplevede vi, hvordan konkrete grænser blev mindre synlige, så man knap nok behøvede at bekymre sig om at medbringe pas, når man krydsede de europæiske grænser.
Men grænserne er kommet tilbage, endda i en grad så man i dag ikke engang kan tage til Sverige uden sit pas.
Ligeledes er konsekvenspædagogik kommet på mode igen sammen med diverse kontrol lige fra den tidligste barndom
med nationale tests osv.
Næppe har nogen begået noget dumt i vores samfund, før en vaks politiker øjner stemmer i at kræve mere overvågning
og strengere straffe.
Og hvis nogle familier er lidt anderledes end ”mainstream”-danskerne, så opfordres naboer og andre til straks at rapportere det til myndighederne.
…Fremfor at have tillid til hinanden i al vores forskellighed, skal vi hele tiden måle, veje og vurdere hinanden. …

Ikke nødvendigvis altid for det gode, nemlig for at forstå hinanden, men desværre ligeså meget for at kunne kontrollere
hinanden.
Det er ikke kun Trump, der bygger mure op. I frygten for det fremmede, det ukendte, det anderledes, er det så nærliggende for os mennesker at bygge mure op imellem ”os” og ”de andre”. … I sin værst tænkelige form fører det til død og
terror, som vi bl.a. så det på New Zealand for nylig. I den mere dagligdags form fører det blot til umenneskelig opførsel
over for de mennesker, vi møder på vores vej.
Endda selve begrebet dansker eller danskhed er i den grad blevet udsat for grænsedragningspolitik, hvor man gerne skal
kunne dokumentere sin danskhed generationer tilbage, for rigtigt at høre til.
De fysiske og mentale mure skyder op, så man hos mange politikere kan høre en inddeling i "dem" og "os". … Hvor
man tilsyneladende bliver mere dansk, jo længere man kan føre sine aner eller gener tilbage her i landet.

I det nævnte stykke fra Det nye testamente bevæger Jesus sig som sagt ind i grænselandet. Det bemærkelsesværdige ved
historien er, at Jesus til at begynde med pure afviser kvindens bøn om hjælp. Dette er jo ellers ikke det vanlige billede af
Jesus, der oftest ikke tøver med at hjælpe mennesker i nød, uden at skele til alle de grænser, hans samtid ellers satte op
imellem mennesker: mellem hvem der var ”af det gode selskab”, og hvem der ikke var.
Men i teksten her afviser han altså den fremmede: Kvinden – hedningen. Han holder sig til det, han som jøde er opdraget med: at der er en uovervindelig grænse mellem jøderne som Guds udvalgte folk og ”de andre”. Han ignorerer kvinden.
Mon vi ikke alle har prøvet at bede et andet menneske om hjælp, for så at opleve, at han bare vender ryggen til og lader,
som om han hverken har hørt eller set dig.

… Eller måske endnu værre: Nok ser på dig,
- men som gennem et ”nej-filter”, hvormed han alligevel ikke rigtig ser andet end hans version af dig, idet han allerede
har stemplet dig som ”forkert” eller ”anderledes” end normen … og dermed ikke rigtig giver dig præcis dén hjælp, du
egentlig har brug for. Ganske enkelt fordi han ikke formår at se dig, som du er, eller sætte sig i dit sted. Du er ”en fremmed” for ham. ”Anderledes”. ”Forkert”.
Enhver, der har prøvet enten at blive ignoreret eller overset som menneske, ved, hvor grænseoverskridende ubehageligt
det er. – Man bliver såret ... måske endda vred.
Men kvinden her finder sig i behandlingen; hun har ikke plads til fine fornemmelser eller fornærmethed, for hun har en
datter, hun elsker, som har brug for hjælp. – Og hun tror på Jesus. … selvom han for hende er en fremmed.

- Hun sto-

ler på, at han i sidste ende ikke vil forråde hende. …

Så derfor forholder hun sig åben og sårbar i mødet med ham. Uden dog på noget tidspunkt at opgive sit ærinde. Hun falder på knæ for ham og argumenterer vedholdende for, at han skal hjælpe hende.
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Så sker det: det mirakel, der kan siges at være lige så stort som helbredelsen af datteren. Det mirakel, at Jesus viser, at
han ikke blot er en ubevægelig klippeblok, der én gang for alle har bestemt sig for, hvem der er indenfor og udenfor.

En ellers ubrydelig grænse ophæves, idet han SER kvinden - som menneske, og som Guds barn på lige fod med alle
andre.
I Guds øjne gør det ingen forskel, hvilken kultur du tilhører, eller hvor du og dine gener kommer fra, eller hvor I er på
vej hen.
- Hver og én af os er vi Guds børn. … Og som sådan skal vi se ethvert menneske, vi møder på vores vej.
Måske vi i denne hårde grænsedragningstid skulle bruge et øjeblik på at besinde os på, hvordan vi møder det andet
menneske - den fremmede:
Både når hun står ved grænsen og har brug for vores hjælp; såvel som når vi møder hinanden henne i Brugsen, eller
taler om hinanden, bag hinandens rygge, og grupperer hinanden i ”rigtige” og ”forkerte”.
Selvfølgelig må der nogle gange være grænser. Vi kan ikke hele tiden rumme hinanden. Ligesom vi ikke hele tiden kan
eller skal hjælpe alle.
Det gælder både på det nationale plan, og på det almenmenneskelige plan i vores daglige liv. Visse grænser, love og
regler bliver vi nødt til at opretholde for at samfundet fortsat kan løbe rundt.
Men vi kan godt arbejde på ikke at opfatte hinanden som ”forkerte” i vores forskellighed. Alle er vi omsluttet af vores
fælles menneskelighed, på trods af alle forskellene.
… Forskelle, både menneskelige og kulturelle, der kun gør livet rigere.

INFORMATION:
”Det gamle redningshus” udlejes:

Redningshuset består af ét stort lyst lokale
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter)

Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller foredrag.
Udlejes ikke til overnatning.
Udlejes fra lørdag til lørdag kl. 12, medmindre andet er aftalt.
I højsæsonen: 700 kr. pr. uge. Booking af redningshuset i perioden fra 15. juni til 17. august sker efter princippet ”først til mølle” fra og med d. 1. februar kl. 10 - pr. mail til Kirsten: krasmus14@gmail.com
Resten af året: 400 kr. pr uge. Her er der ikke nogen bestemt bookingfrist, men løbende udlejning til ovenstående mail.
Lejen er incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret.
Depositum: 700 kr., som tilbagebetales efter endt lejeperiode, såfremt huset afleveres ryddeligt og rengjort og

i samme stand som ved overtagelsen.
Ved udstilling udendørs skal det aftales med menighedsrådet.
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Indsamling i kirken:
I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til Mødrehjælpen.

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:

Sognepræst:

Tanja Bryder: tlf. 30 29 91 11

Anne Damkjer Lautrup

Kirkeværge:
Laurits Møbjerg, tlf. 30 92 08 43

Østervej 12, tlf: 86 31 90 56
E-mail: aldl@km.dk

Samtale med præsten
Har du brug for eller lyst til at tale med sognepræsten, så sig
endelig til. … Det er bl.a. det, jeg er her for ☺
Jeg byder gerne på en kop kaffe eller te, ligesom jeg også
gerne tager på besøg, både til fastboende og gæster på øen.
Man behøver ikke nødvendigvis på forhånd at have noget be-

stemt på sinde for et besøg.
Det kan være alm. dagligdags småsnak om løst og fast,
såvel som det kan være om dybere emner: sorg, savn eller
overvejelser om livet, døden, troen og meget andet. En bøn
eller en salme kan om ønsket også få en plads i samtalen, ligesom hjemmealtergang er en mulighed, hvis man har svært ved
at komme i kirke.
Det skal understreges, at jeg som præst selvfølgelig har

tavshedspligt.
Mvh. Anne
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Fra det gamle arkiv
Knoben
Øster revet strækker sig som bekendt langt mod øst og har gang på
gang været til ulykke for skibene i Kattegat.
Det yderste af revet hed Knoben og var en græsbeklædt banke
med en stor sten på.
Spørgsmålet om at bygge et fyr på Anholt Knob blev drøftet både
i Danmark og Holland i 1700 -1800 tallet.

Forslag i 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob

Der blev endda tegnet et forslag til fyret, det kom dog aldrig længere end til den omtalte vager og på et tidspunkt må stenen vel
være skredet i dybet.
I stedet var der udlagt et fyrskib første gang i 1842. Det sidste fyrskib blev inddraget i 1964.

Som Taagesignal anvendtes Gongon og
fra 1879 Haandsirebe. Fyrkarakteren
forandredes 1880 til
Blinkfyr, og Sirenen
blev drevet ved Maskiner. 1915 forsynedes Fyrskibet med
Radiostation og 1921
med Undervandsklokke. Fortøjningen
sprængt i 1856, 1857
og i 1871.

etly
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ANHOLT BIBLIOTEK
Fundamentet for Anholt Bibliotek er ændret, men biblioteket fortsætter sit virke.
BOGSAMLINGEN
Norddjurs kommune har sparet biblioteksbetjeningen væk. I stedet har Anholt skole og børnehave overtaget driften.
Bogsamlingen har vi besluttet os for at beholde, selvom Norddjurs Bibliotek tilbød at hjælpe os med at bortskaffe bøgerne. Der kommer således ikke nye bøger til, men gensynsglæden med bøger, man har holdt af at læse tidligere, er
vel heller ikke til at kimse af.
BYTTEBØGERHYLDE

Vi vil etablere en reol med byttebøger – således at man kan aflevere sine gode bøger til andre læseheste og til gengæld
låne andres bøger med hjem. Det bliver et selvforvaltende system, således at vi ikke holder øje med, om man bytter sig
til noget – eller bare henter en bog eller flere. Jeg er sikker på, at det nok skal fungere fint.
Det er ikke tænkt som en loppemarkedsreol – men som en reol for læseheste, der gerne vil dele gode læseoplevelser.
BESTILTE BØGER
Det er fortsat muligt for såvel fastboende som sommerhusgæster og turister i det hele taget at bestille bøger fra Norddjurs bibliotek, som så leveres på Anholt. Der har været lidt diskussion af, hvor bøgerne fremover kunne afhentes og
afleveres. Norddjurs kommune havde ønsket at bruge færgekontoret som stedet for aflevering og afhentning af bestil-

te bøger. Vi har fra Anholt skole og børnehaves side sagt, at vi fastholder skolen som Bibliotek og da langt de fleste
lånere bor i byen og i alt fald ikke på havnen, mener vi også, at det er mere hensigtsmæssigt for alle, at bibliotekslokalet på skolen fortsat er det sted, hvor biblioteksmaterialer kan hentes og afleveres.
Norddjurs bibliotek vil selv skrive ud om den fremtidige ordning til de faste lånere på Anholt.
ÅBNINGSTIDEN
Vi holder åbent alle onsdage fra 14-16. Bestilte bøger kan afhentes om onsdagen – eller når man kan se, at Kirsten eller
jeg sidder på kontoret. J
Med venlig hilsen
Gyrite – skoleleder på Anholt skole og børnehave

Hjertelig tak til alle som fulgte Leif på sin sidste rejse.
Tak for blomster, kranse og trøstende ord.
Han vil blive savnet

Søster, Githa, Vicky, Niclas og Sophia
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Anholt museum
Man kan altid besøge museet ved at ringe til Etly på telefon: 86319042
eller 21399042.
Medlemskab af Anholt lokalhistoriske arkiv og forening koster 125 kr.
for enlige og 175 kr. for par.
I år har vi særudstilling om Anholt skole i anledning af skolens 100 års jubilæum, ligesom man også kan købe
jubilæumsbogen på museet.
Vi holder igen i år maleriudstilling i det gamle redningshus. Det bliver den 29. juli.
Vi samler stadig penge ind til vores lån som skal betales tilbage i 2020.
Siden sidste nummer af Anholtposten har vi fået 40.000 kr. Nu mangler vi kun 60.000 kr. og vi er meget taknemmelige for alle der allerede har tænkt på os og håber mange flere vil gøre det samme. Speciel tak til Nete
og Anholt Grundejerforening.
Hvis man vil hjælpe, kan man betale på netbank Reg.nr 1551 konto nr 1937243 eller på mobilpay 20245079,
man kan også betale manuelt til Kurt Danielsen eller på museet.
På forhånd tusind tak.
Signe og Etly

NY MEDARBEJDER PÅ FÆRGEN
JEG HEDDER JIMMY LARSEN, ER GIFT MED DENG.
VI HAR TO BØRN, JONAS PÅ 3 ÅR OG SOFIA PÅ 2 ÅR.
VI HAR BOET I SVERIGE I CA. 7 ÅR, OG DEREFTER I STOHOLM I MIDTJYLLAND I HALVANDET ÅR.
JEG HAR ARBEJDET SOM SKIBSASSISTENT EN DEL ÅR
HOS ES-VAGT, HVILKET HAR BETYDET LANGE PERIODER,
VÆK FRA FAMILIEN.
ØNSKET OM MERE TID MED FAMILIEN, HAR NU BRAGT
OS TIL ANHOLT, OG VI GLÆDER OS ALLE TIL Ø-LIVET, OG
ALT HVAD DET BRINGER.
VI VIL GERNE SIGE TAK TIL JER ALLE, FOR DEN DEJLIGE
MODTAGELSE I HAR GIVET OS, OG VI SER FREM TIL
LÆRE JER ALLE BEDRE AT KENDE.

VENLIG HILSEN
SOFIA, JONAS, DENG OG JIMMY
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IH, HVOR VI GLÆDER OS!
Vi åbner i Påsken og småferierne, og fra Pinse går det
los for sommeren.

Vi flytter vortes fine street food-vogn hjem til Orakel Bar, så du i juli kan få
en bajer til din steak sandwich, spise en omelet til dim Bloody Mary eller
skue ud over ødehavet mens du nyder Dagens Ret, alt på samme matrikel.
Peace & Love

Gennem Landet 98 (ved vindmøllen)
Tjek vores åbningstider på: www.facebook.com/orakelbar
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Anholt Marathon 2019
Tilmeld dig til Anholt Marathon - Danmarks smukkeste løb!
Løb den hele marathon, halvmarathon, 10 km eller gå 10 km i Anholts unikke natur og skønne omgivelser

31. August 2019
Pris: 350 ,- inkl løb, T-shirt og grillaften lørdag
www.anholt-halvmaraton.dk
Bent: bra@sar.dk tlf: 30920845 Moa: moa.bjorn@gmail.com +4747478016
Albertine: Albertine_Johanne@live.dk Brian: brh@vw.dk
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OP I FYRET
Anholt Fyrs Venner har nu etableret sig, og vi er i fuld gang med at forsøge at få gjort Anholt Fyr på Totten tilgængeligt for offentligheden.

Men vi vil gerne stå stærkt og ønsker gerne flere medlemmer.
Det koster 100 kr. at blive medlem af foreningen.
Du kan blive medlem ved at sende oplysning om dit navn og din e-mailadresse til: heilskov@dadlnet.dk og
sende 100 kr. via MobilePay til 20163267.
Men du kan også være heldig at vinde et års medlemskab plus 1 kasse øl eller sodavand, såfremt du deltager i nedenstående quiz:

Hvor mange mursten er der gået til at bygge Anholt Fyr??
• diverse åbninger i døre og vinduer skal for nemheds skyld ikke fratrækkes i opmålingen
• fundamentet under jorden, som vi ikke kender størrelsen på, skal ikke regnes med
• hvælv til bæring af rundtrappe regnes ikke med
• kasematten medregnes
vær opmærksom på, at fyret er opmuret i flensborgsten, og så vidt vides er murværket massivt
Den der rammer tættest på antallet har vundet. Send dit gæt til heilskov@dadlnet.dk eller mød op ved Brugsen med dit bud påskelørdag d 20. april inden kl. 12, hvor vinderen bliver fundet.

Mange hilsner Anholt Fyrs Venners bestyrelse
Birgitte, Johanne, Line, Polle og Anders.
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Sommerhushistorie
Søren Rasmussen boede i huset med sin kone og

Sørens hus

sine tre døtre. De to ældste døtre, Karen og Mag”Sørens hus” er et af de ældste huse i Anholt by.

da, kom ud at tjene i København, men vendte se-

Det ligger på Østervej 33. Mine forældre, Inger og

nere tilbage (ugifte) til Anholt og boede i hver sin

Oluf Ingvartsen, købte huset i 1981.

ende af det 20 m lange hus. Karen og Magda døde i
1970’erne, hvorefter huset blev overtaget af den
yngste søster der boede med sin familie i Gilleleje.

Herefter stod huset tomt og blev mere og mere
forfaldent, og da den yngste søster døde, besluttede hendes arvinger at sælge huset.
I 1981 blev huset købt af mine forældre. De havde i
nogle år sidst i 1970’erne om sommeren boet til
leje hos Klara Larsen , Østervej 41, og var blevet
meget glade for Anholt. Klara var enke efter en af
Navnet ”Sørens hus ”står skrevet i skråskrift på syd-

de fiskere der omkom ved minesprængningen af

muren. Det har fået navn efter fisker Søren Ras-

Jutlandia i 1945.

mussen der boede i huset fra ca 1890 til sin død i
1942. Huset er opført omkring år 1800 i typisk Anholterstil med indgang fra østsiden, og loen mod
vest. Det er et bindingsværkshus, træet er strandingsgods, og fra englændernes fort ved Fyret
(1809-14) har man anvendt en del sten til murvær-

ket.

Min søster, Marianne Ingvartsen, der er arkitekt,
påtog sig at stå for restaureringen af huset, så dets
ydre blev bevaret. Den indvendige rumfordeling og
de gamle gulve blev bibeholdt, men der blev indrettet nyt køkken og tilføjet et badeværelse (en del

af loen). Desuden blev huset isoleret indefra og fik
elvarme. Den gamle lo mod vest, hvor Søren
Sørens hus 1912
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Rasmussen havde sine får, er bevaret. Den rummer
nu ikke længere får, men cykler.
Min far døde i 1993, hvorefter min mand Svend Paludan-Müller og jeg købte huset af min mor. Dog
sådan, at min mor hver sommer kom til Anholt, til
hun var midt i halvfemserne.
Svend og jeg kom som familie første gang til Anholt
i sommeren 1972, hvor vi lejede en del af Klara Lar-

sens hus. Vores datter Christine var tre år gammel
og tog straks Klaras trappesten i besiddelse sammen med Klaras barnebarn Bente, datter af Tove og
Arkitekten er Simon Ingvartsen, søn af Marianne

Verner Jensen, og søster til Berit. Vi fortsatte i flere

der i sin tid restaurerede det gamle hus. Det var en

år med at bo på Østervej 41 om sommeren, også

spændende proces, hvor også øens håndværkere

da vi havde fået Julie. Senere var det så mine foræl-

medvirkede. Vores to døtre har selv familier nu, så

dre der fik den mulighed. Vi fik et godt venskab

derfor var mere plads nødvendigt.

med hele Klaras familie; det gælder også Klaras sø-

ster Elvira Steffensen, Bygaden 34.

Vi har alle i hele familien en særlig tilknytning til
”Sørens hus” og det magiske sted, som Anholt er.

2010 fik ”Sørens hus” en tiltrængt udvidelse, idet vi
Kirsten Ingvartsen

mod vest har bygget et anneks af træ.

Tusind tak for opmærksomheden ved vores
100 års fødselsdag i februar.
Stor tak til alle de hjælpende hænder på øen, og
til jer der lagde logi til fastlands folket.
Mange glade hilsner fra Thomas og Gitte.
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Anholterhunde
LEMON
Lemon er en
Dansk-svensk
gårdhund.
Hun er 3 år her i
april og har netop fanget sine
første 2 mus.
Hun bor hos Kirsten og Kurt

RAY
Ray er kendt af alle på øen - men det er ikke altid
sikkert, at den gider kendes ved dig. Den er meget
selektiv med sine menneskebekendtskaber, men ikke
med sine hunhunde ditto.
Han er en dansk-svensk gårdhund og bor hos Susanne og Jesper på Nordstrandvej.
Dette er dejlige
HUMLE Gadegaard
Han er 10 mdr. og
vejer ca.2,5kg. Han
bliver ikke større når
han er voksen. Han er
dejlig nysgerrig og
tror han er på størrelse med en hest når
han står inde i haven
og andre hunde kommer forbi. Han bor
Nordstrandvej 7c

SIGNE
Øens smukkeste og yndigste hund. Havnehunden
Signe-patruljehunden Signe bor på havnen hos
Anja og Klaus Altid frisk på et gø :-)
Bliver mildere og mildere med årene. Har fået
mange venner på Anholt. Har faste steder hvor
hun gør for at komme ind og få en snack. Har hele
vinteren fulgt Zøllner og kommet fast og banket på
skurvognen.
Er med sin far alle steder, sidder troligt og venter
når han arbejder med noget. Går frit rundt indtil
højsæsonen melder sig, så er der for mange og så
er det blevet fast at hun bliver hentet af Fritz og
Lene og Deres hund Frida. De har hende hver dag
indtil Fritz cykler hende hjem hver aften kl ca 23,
så hun kan sove i sin egen seng. Fast ritual er at
de inden aflevering går i isbutikken og får en dele
is.

LILLEBROR HEISELBERG
Beaglen, der kom til Anholt fra Sønderjylland, startede sit liv som Ø-Lægehund og gik senere over til
rollen som Ø-Lægevikar hund.
Elsker Anholt, holder meget af hundehvalpe og pige hunde, reserverer sig for de skrappe hanhunde
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FREJA
Hunden Freja alias fede Dorrit. 11 år ung.
Trives med det frie liv på Anholt. Bor hos Per og
Dianna.
Vi vil gerne have de sidste hunde med i Anholtposten, så hvis du sender et billede og en lille
tekst kommer han/hun med i næste nummer,
som er sidste chance.

BEDSTEFAR
Malle og Laurits har haft Bedstefar i pleje siden han
mistede sin ejer. Han er 11 år, venlig og endda lidt
fjollet. Han elsker børn, men han forstår sig ikke på
katte. De leder efter et kærligt hjem til ham
Kitte

Anholt fodboldskole

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, 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.
Find mere information på www.facebook/Fodboldskolen.dk
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Lej en ny golfbil på Anholt

Priser
3 timer
1 dag
7 dage (Kun udenfor skoleferien)

Kaffebar

Kr. 395
Kr. 595
Kr. 2995

Inkl.. forsikring
Kørekort skal fremvises min. 20 år

www.casablancaanholt.dk
Henv. Tlf. +45 4068 9071
info@casabkancaanholt.dk

På havnen ved
færgen

Ageren 1
Anholt Røgeri åbner 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 fra Anholt Turist
Sæson 2019 nærmer sig og vi har arbejdet med forskellige tiltag i løbet af vinteren. Her fortæller vi om et par af de største aktiviteter.

Stor interesse for Anholt på feriemessen i Herning
Mange, rigtig mange stoppede ved vores Anholt-stand på ”Ferie for Alle” i
Herning den sidste weekend i februar; også selveste statsminister Lars Løkke
Rasmussen. Interessen for Anholt var stor og mange blev også fristet af en
smagsprøve på Anholt Gin. Lars Løkke smagte også gin og den faldt i god
smag.
Flere virksomheder havde givet gode præmier til en konkurrence, hvor hovedpræmien var et 2-dages ophold på Anholt Kro. Flere hundrede deltog i konkurrencen i løbet af de tre messedage. 10 glade vindere har fået besked om, at de
var de heldige i udtrækningen.
Standen, som er en del af det store Djurslands-område, var bemandet af gode
kræfter. Fra Casablanca Hostel var Jørgen og Dorte, fra færgens café var Gitte,
fra Orakel Bar var Louise, fra campingpladsen var Jens og fra Anholt Turist var
Else.
”Ferie for Alle” blev i år besøgt af 61.319 gæster.

Vi mangler feriehuse til udlejning
Booking af feriehuse sker online via platformen www.anholt-booking.dk
Der mangler i den grad huse til udlejning i juli måned. Mange tror at systemet ikke virker. Det er ikke tilfældet. Grunden til at man ikke kan søge huse frem i juli måned, er fordi der ikke er nogen ledige.
Så hermed skal lyde en stor opfordring at til leje ud, hvis man har et ledigt hus i juli og for den sags skyld resten af året.
Kontakt Anholt Turist for nærmere aftale på telefon 8631 9133 eller på e-mail: turist@Anholtturist.dk

Nyt look
Vi er i fuld gang med at udarbejde en ny hjemmeside til Anholt sammen med Alf Arén. Det bliver så godt! Siden bliver
klar i løbet af foråret. Vi håber I tager godt imod den.

Gør dine arrangementer synlige
Aktivitetskalenderen på visitanholt.dk fortsætter på den nye hjemmeside og viser gæsterne, hvad der sker på øen, før de
ankommer. Har du et arrangement som er for alle, så vil det være rigtig godt at få det med i kalenderen. Du skal have en
god overskrift, en beskrivende tekst og et godt og relevant foto klar.
Du opretter arrangementet på Kultunaut.dk på dette link: http://www.kultunaut.dk/perl/arradd/type-nynaut
Arrangementet bliver også vist på kultunaut.dk og visitdjursland.com. Kalenderen viser altid aktuelle arrangementer.

Vi ønsker alle på Anholt en god sæson.
VisitAarhus Kyst- og naturturisme & Anholt Turist
Flemming Rasmussen
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Trumfen over alle Trumpher
På havnen onsdag den 10. april åbner butikken

“Spar Konge”
Det skal fejres ved at der hver mandag frem til Sankt Hans er 20% på alle varer undtagen
tobak, aviser, ugeblade, frimærker og pant samt på bestillingsvarer fra Flügger og XL-Byg
med hvem vi har en samarbejdsaftale, som I kan høre nærmere om ved at kontakte os her i
butikken.
I øvrigt er I altid velkomne til at henvende jer hos os med ønsker og spørgsmål vedrørende
varer og eventuel udbringning af disse.

Generelle åbningstider fra 10. april:
Mandag til fredag 0730 - 1030 og 1400 - 1730
Lørdag 1700 - 2000
Søndag 1700 - 2000

Følgende afvigelser:
I påsken 18. april til 22. april Åben alle dagene
0730 - 1730
I Bededagsferien 17. maj til 19. maj åben alle dagene
0730 - 1730
Kristi Himmelfartsferien 30. maj til 2. juni åben alle dagene
0730 - 1730

Vi har bl.a. bake-off hver dag og frisk grønt og kød samt et stort udvalg kvalitetsvine.
Lørdag den 13.april står forresten i vinens og spiritussens tegn
for her er smagsprøver fra 1700 - 2000 med 20% på alle produkterne.
Følg butikken på Facebook på “sparkongeanholt”
Hent en ny tilbudsavis hver 14.dag i forretningen.
Brug telf, 23 63 43 66 i åbningstiden
Vel mødt i “Spar Konge”.

God påske
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Kære alle
Så blev det forår og caféen ombord er klar til at åbne igen d.
12.4 kl. 7.30, til og med uge 42

Der vil hver dag være lækkert morgenmad og friskbrygget kaffe på
morgenmadsbuffet.
Frisksmurte sandwich og smørrebrød.
Frisksnittede salater, tærter, hjemmebagte pølsehorn osv.
Hjemmebagte kager og rigtig meget andet godt til venlige priser

Tørfisk har caféen
ikke

Undgå madspild...
Der vil være mulighed for at købe rester til gode priser, når vi
når Anholt havn. Kom til caféen
og se hvad der er tilbage, det
pakkes transportvenligt

Bestil gerne morgenmad, så
det står klar når I kommer ombord til 100 kr.
Bestil KUN på sms. 22307934,
eller i caféen, senest dagen før
(kan dog ikke bestilles i uge 29,
30,31)

Franks fiske-deller,
Hancock øl og Tuborg fadøl er
også ombord

Skal du videre på din rejse,
eller på vandretur på øen, så bestil
en madpakke færdigpakket med
valgfri sandwich, sodavand, chokolade og chips 85,Alt andet kan også pakkes til den
videre tur

God påske alle sammen.
Jeg glæder mig rigtig meget til
at se jer alle. Hilsen Gitte
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Dørken
Øl, gin og Bourbon-bar
Fra 15 - 23

Dørken
After Dark
Fra 23 - 04

Åbner uge 27
Ishuset Anholt
&
Anholt Gourmet Hotdog
åbner St. Bededag

Fredag den 17. maj kl. 12 - 17

Anholt Taxi
v/Liselotte Arentz Sørensen
tlf; +45 20209006

Vi glæder os til at se Jer på
havnen

Taxikørsel & sightseeing tours 06:00-24:00
Natkørsel efter kl. 24:00 mod forhåndsbestilling/
betaling.

De bedste hilsner - og på gensyn

Klaus & Anja
Al´got fra havet

Forårshilsner Liselotte
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Hej Anholtere
Mange millioner tak for opmærksomheden på min 60 års dag og
tak for at så mange mødte op for at fejre den.
En stor tak til dem der hjalp til, såsom at låne hus på fastlandet,
dem der var chauffører og dem der hjalp til i forsamlingshuset.
Tak til musikanterne og tak fordi I tog så godt imod mine små
søskende.
Atter millioner takker til jer alle.
Tommy

KUNSTUDSTILLING
I ANHOLT KIRKE

… med malerier af Anholts børn,
hvor både Spireklub og konfirmander har malet malerier
ud fra de mange billeder i salmen ”O Kristelighed”

Udstillingen kan ses i Anholt Kirke
indtil engang i forsommeren, hvor den vil blive afløst af en ny udstilling af børnene fra skolen.
Så kik endelig forbi en dag, enten til en gudstjeneste eller på et andet tidspunkt
… kirken er åben alle dage, undtagen mandag.
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Anholt Vognmandsforretning ApS
Tlf +45 20209005 mail: anholt.vognmand@mail.dk

Vores arbejdsfelt dækker alt fra sommerhusopsyn, rengøring,
bagagekørsel, al transport, anlægsarbejde, entreprenøropgaver,
slamsugning, skovning, flishugning, naturpleje, havearbejde,
grave- og planeringarbejde, affalds/storskralds kørsel,
Falck assistance samt meget mere.
Du er altid velkommen til at kontakte os.
Hilsner Jan & Liselotte
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Tusinde tak til alle jer, der gjorde vores sølvbryllup
til en uforglemmelig dag.
Hilsen Kurt og Kirsten

Her kommer lidt statistik ifm. regnskabsafslutning 2018:
2017

2018

Passagerer 27275

29426

P-biler

1719

1837

Cykler

4412

4629

Gods (tons) 3484

3187

Tendensen fortsætter i 2019, der er + på både passagerer, p-biler, cykler og gods i.f.t. samme periode i 2018.
Der er arrangeret/aftalt sejlads til havmølleparken fra Grenaa for lukkede grupper både i april, maj og juni, og så har vi
endags tur med Søren Rejser i begyndelsen af juni. Ændringer ifm. disse specielle arrangementer er opdateret i sejlplanen.
Grenaa – Anholt Færgefart har givet tilbud til et par asfaltfirmaer, som skal afgive tilbud på etablering af vejen – først i
april får vi tilbagemelding, om det bliver aktuelt eller ej.
Lidt om personalesituationen både til lands og til vands.
Vi har ansat Jimmy Larsen som skibsassistent, og det er jo en sand solstrålehistorie, at han er flyttet til Anholt med sin
hustru og 2 børn.
Dorte, som p.t. arbejder på kontoret flytter til fastlandet, når færgen sejler i dok. Dorte er blevet ansat her på kontoret af
Stena Line Denmark, og vil dels komme til at sidde på Anholt-ekspeditionen og dels arbejde med ekspedition af vores
gæster til Sverige.
Dorte starter i Grenaa den 08.04.2019, og vi glæder os til at byde Dorte velkommen i flokken.
Grundet dette, så har Grenaa – Anholt Færgefart ansat Susann pr. samme dato. Susann har jo allerede været inde og afløse lidt, men nu er hun fastansat. Vi glæder os naturligvis også til at byde Susann velkommen.
Lige p.t. arbejder vi på at se, om vi kan nedsætte billetpriserne på passagerer til den kommende højtid. Nærmere oplysninger om dette vil komme på www.anholtfergen.dk og på facebook.
Iben, Poul Erik og undertegnede kommer til Anholt i begyndelsen af maj, der håber jeg, vi får lejlighed til at hilse på jer.
Dokningsperioden er i uge 14. Sidste afgang fra Anholt inden dokningsperioden er mandag 01.04.19 kl. 14.00, første
afgang fra Grenaa efter dokningen er søndag 07.04.19 kl. 12.00.
God påske ønskes herfra.
Annagrethe
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Medlem af Anholt Borgerforening
Alle fastboende på Anholt over 15 år kan blive medlem af Anholt Borgerforening. Dette kan ske ved henvendelse til pklix@pc.dk
(Poul Jessen-Klixbüll, kasserer i Anholt Borgerforening). Kontingentet for 2019 er af generalforsamlingen fastsat til 200 kr. for
enlige og 350 kr. for par.
Nuværende medlemmer bedes indbetale kontingentet snarest på konto i Danske Bank ( 1551 - 1222538 ) eller via MobilePay
39455.

ANHOLT FESTIVAL
Onsdag den 24 juli 2019

I 2019 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.
Hjælpende hænder og donationer modtages gerne.
Kontakt Lykke: lykkeschou@gmail.com eller tlf. 22467937Eller
Signe: hrsocialraadgiver@privat.dk eller tlf. 25560131

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. Til
september rejser vi til Island.
Anholt - herfra min verden går

Følg os og musikprogrammet på facebook
Vi glæder os Hilsen bestyrelsen
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Åbningstider 2019
Normale åbningstider frem til 29. april
Mandag - Torsdag
9-12 og 16-18
Fredag

9-12 og 17-19

Lørdag

8-12

Varmt
morgenbrød
hver weekend
og helligdage

Perioder med helligdage:

Påske
April

Dag

Åbningstid

7

Søndag

15-18

13

Lørdag

8-12 og 17-19

14

Palmesøndag

8-12

18

Skærtorsdag

8-12 og 16-19

19

Langfredag

9-12 og 16-19

20

Lørdag

8-12 og 17-19

21

Påskedag

8-12

22

2’Påskedag

8-12

Store Bededag
Maj

Dag

Åbningstid

16

torsdag

9-12 og 14-19

17

Store Bededag

8-14

29

onsdag

9-12 og 14-19

30

Kristi Himmelfartsdag

8-14

Langfredag:
vin og spiritus
20% rabat

Pinsen
Juni

Dag

Åbningstid

7

fredag

9-12 og 14-19

8

Pinselørdag

8-12

9

Pinsedag

8-12

10

2’Pinsedag

8-12

Bestil i butikken
og få 5% rabat

Normale åbningstider 29. april indtil 23. juni
Mandag - Torsdag
9-12 og 14-18
Fredag

9-12 og 14-19

Lørdag

8-12

Søndag

8-12

Med ønske om et dejligt forår og en solskinsfyldt forsommer!
Venlig hilsen personalet i Brugsen
Tlf.: 86319020 ∙

e-mail: 02100@coop.dk
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∙ facebook: LokalBrugsen Anholt

…Hvem sidder der
bag stenene?

Vi har besøg af Lars Lykke
i nogle weekender.

Dørmænd…? Nej vinduesmænd...

Når Sigurd er sjakbajs,
er han svær
at få skovlen under!

Audition til "Manden i tønden"

Selfie
Præsident Trump vil bygge mur…
På Anholt vælter vi murerne.
Hørt iblandt kollegaer pa færgen:
Kim og Rolf : ”Vi er verdens bedste kollegaer”
Hvordan giver det sig til udtryk:
”Vi er der aldrig pa samme tid”

The Old Man ”Jeg vil ikke have nogen
gaver til min fødselsdag.
Jeg ved dog at jeg får én gave og det er
tømmermænd dagen efter...

Vi opruster...vores helt eget
" check point havne Charlie. "
Intet slipper forbi

Ny service på kroen: Opbevaring af vinterjakker.
Af en eller anden grund
gik der rygter om, at
Jens Svensson var
skolens nye vikar.
Redaktionen ser dog
ingen ligheder.

Ekstra høj effektivitet:
Graveren holder siesta
IMENS han arbejder.

En faretruende flok,
men tomme tønder buldrer mest!

Hørt fra Niels ”Ved Vejen”:
”Det tætteste jeg kommer på at blive en rigtig mand,
er når jeg har mande influenza”….
Det er saamænd
Jens Camping….

Redaktionen ønsker alle vore
læsere et vidunderligt og
lunt forår

