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Aktivitetskalenderen
Dato
Kl.
Emne
Uge
11.00
Kom op i fyret
26-32 onsdage

Sted

Arrangør

Anholt Fyr

Anholt Fyrs Venner

23/6

21.00

Skt. Hans bål

Havnen

Anholt Borgerforening

30/6

10.00
og
20.00

Anholt Kirke 200 år

Kirken

Kirken

30/66/7

Familiekursus

Vibehøj

Anholt højskoleforening

1/7

Anholt Røgeri
åbner

Anholt Røgeri

Anholt Røgeri

Anholt Museum
åbner

Anholt Museum

Anholt lokalhistoriske
arkiv og museum

2-4/7

Hummerdage

Havnen

Diverse

2/7

Dørken åbner

Dørken

Dørken

1/7

10.00

2/7

Ca.
21.00

Musik program
starter

Al’got

Al’got

2/7

13.00

Ny bar åbner

Casablanca

Casablanca

Gartneriet

Gartneriet

Museet

Anholt lokalhistoriske
arkiv og museum

Uge
11.00
Kom op i fyret
29-30 lørdage

Anholt Fyr

Anholt Fyrs Venner

Uge
29-30

11.00

Fodboldskole

Stadion

Anholt fodboldskole

17/7

11.00

Cykelløb

Anholt United

Havnen

19/7

12.00

Loppemarked

Jordemoderpladsen

Foreningen Anholts Børn

Kitetræf

Campingpladsen

Anholt uge 30, kitetræf

3/7

7/7

10.00
onsdage Rundvisninger (husk
og lør- tilmelding)
dage
12.00

Uge
30

Loppemarked

23/73/8

18.00

Aftersun yoga

Stranden

Anholt turistforening

24/7

14.00

Anholtfestival

Plænen bag skolen

Støtteforeningen til Anholt skole- og Børnehave

29/7

13.00

Maleriudstilling

Det gamle rednings- Anholt lokalhistoriske
hus
arkiv og museum

30/7

19.30

Generalforsamling

Anholt Skole

Anholt Grundejerforening

Anholt Langt ude

Over det hele

Kulturforeningen

30/76/8
18/8

14.30

Dragefestival

Dragebakken

Kirken

31/8

10.00

Anholt Marathon

Over det hele

Marathongruppen

8/10

19.00

Livestreamede
foredrag

Anholt skole

Anholt skole
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Siden sidst
Foråret har vejrmæssigt været meget svingende og selv her sidst i maj var vinden
stadig kold og nattemperaturen lav.
Men trods vejret kom påske, store bededag, Kristi himmelfartsdag og pinse alligevel. I år med usædvanligt mange tilrejsende, dejligt at se alle de kendte ansigter
igen. Også mange nye ansigter har vi stiftet bekendtskab med i foråret. Der har været stor 60 års fødselsdag, konfirmation, endags-bustur-turist-besøgende og kystsikringsindvielse. Det sidste betød at mange tog turen frem og tilbage samme dag og så
Anholt et par timer. Der har også været sejlerfestival med en del både, trods et meget blæsende vejr.
Foråret har også budt på faste traditioner og mere eller mindre kendte arrangemen-

ter. Anholt Højskole, Fårets dag, æggetrilning på Bollen, Five o’clock tea,

Foto: Vibeke Mortensen

1 maj arrangement, ”prøv en øbo”, arbejdsdag i forsamlingshuset, foredrag om ”dark sky”, ”ren dag”, koncerter i kirken,
FOF højskole, ginsmagning på Dørken, generalforsamlinger og borgermøder om bredbånd og projekt ”nye naboer”.
Anholt har fået ny hjemmeside og nu er det lykkedes ”Anholt fyrs venner” at fyret åbnes for offentligheden.
Vi har haft valg og denne gang har vi haft op til flere valgplakater, men kun for to partier. Valgplakaterne har ikke fået
malet overskæg, men det har blæst vældig meget, således at nogle valgplakater har vendt den gale vej, det meste af tiden.
Den store kystsikringsindvielse var en succes, med mange tilrejsende og vi har fået Nordstrandvej tilbage og ny asfalt
hist og pist.
Både kroen og Ved Vejen har haft åben længe og i forsommeren åbnede også Algot, ishuset og orakelbar. Dejligt for de

mange besøgende der har været her i foråret.
Ungerne spiller rundbold, fodbold og leger gemmeleg i de lyse aftener.
Så nu venter vi på sommeren, de offentlige plæner og hække er slåede og klippede og færgen har været i dok.
På havnen har vi som nyt allerede Spar Konge, 151 og den nye Dellen ved siden af Fiskernes Fællessalg og snart åbner
”Dørken”, ny bar på Casablanca, ”Surf’n Sandwich” og ”Spiseriet” - dejligt med nye initiativer og igangsættere.
I Brugsen har vi fået mange nye ansigter, se andetsteds i bladet. Snart kommer også de mange unge mennesker, der arbejder rundt omkring på øen om sommeren.
Vi har desværre sagt farvel til endnu en ø-bo, Benny, der døde i Grenaa.
Jørgen er flyttet til fastlandet og senere efter sommer, flytter også Lykke og Laura. Vi ønsker dem et godt videre liv på
fastlandet.

Kirken holder fødselsdag og som det kan ses i bladet og på aktivitetskalenderen, er der rigtig mange planer for sommeren, hvor alt muligt spændende sker. Vi håber nu på, at det vigtigste kommer på plads;
Sommervejret, badevandstemperaturen, milde og lune aftner og ørkenens stilhed.
Vi ses i efterårsnummeret. Redaktionen

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

Grenaa Apotek: 8632 1422
Anholt taxi: 2022 9006
Færgen: 8631 9099
Turistkontor: 8631 9133
Præstegården: 8631 9056
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Den 1. juni 2019 afholdt borgerforeningen Ren Dag. Deltagerne kunne efter et par timers indsamling fortælle,
at der heller ikke i år var særligt meget affald at samle op hverken på stranden eller langs vejene. Som tak for
hjælpen blev der serveret pølser og drikkelse i skolegården.
Den 9. juni 2019 blev det i dejligt vejr officielt fejret, at arbejdet med kystsikringen var afsluttet. I den anledning sejlede færgen ekstraordinært med politikere og ansatte ved Norddjurs Kommune samt andre fra fastlandet, som gerne ville være med til indvielsen. Dejligt, at så mange fastboende og turister også var mødt op for
først at høre formanden for borgerforeningen Liselotte Sørensen udtrykke sin glæde over, at kysten nu endelig
var sikret. Derefter fortalte borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune om den langvarige proces med
at skaffe midler til projektet. Herefter sang alle med på en sang om Anholts kystsikring forfattet til dagen af
Jakob Grell. Efter indvielsen bød Norddjurs Kommune på pølser og fadøl. Fra bestyrelsens side rettes en stor
tak til Jens Rosendal for at stille campingpladsen til rådighed for indvielsen.
Anholt Borgerforening vil endnu engang takke de mange, der har støttet op om indsamlingen til kystsikringsprojektet.
I efteråret 2018 informerede Anholt Borgerforenings bestyrelse i Anholt-Posten om, at borgerforeningen nu
har fokus på bosætning. Sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og 6 andre småøer arbejder borgerforeningen med forskellige strategier, der skal tiltrække flere ø-boere under sloganet

Den 12. juni 2019 kom Anja Bech Knudsen til Anholt for at deltage i et borgermøde herom. Anja Bech Knudsen, der er ansat som bosætningskonsulent af Sammenslutningen af danske Småøer, har i den sammenhæng
lavet en spørgeskemaundersøgelse af nuværende og tidligere øboers grunde til at flytte til og fra Anholt, som
vil indgå i det videre arbejde.
På visionsmødet, hvor alle var velkomne, orienterede Anja Bech om denne undersøgelse og stod desuden for
en visionsudveksling, hvor nye tiltag og ideer til at tiltrække nye naboer blev diskuteret. Formålet med visionsmødet var desuden at nedsætte en arbejdsgruppe, som vil arbejde videre med ideerne.
Traditionen tro holder Anholt Borgerforening Sct. Hans bål på havnen den 23. juni 2019, hvis vejret og
brandmyndighederne tillader det. Ændringer i programmet vil fremgå af opslag.
Mød op og syng med fra nye sanghæfter.
Alle Anholt-Postens læsere ønskes en god, varm og lang sommer.
På bestyrelsens vegne
Poul Jessen-Klixbüll
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Kystsikringen

I denne sommer kan vi alle nyde det lange seje træk, som så mange mennesker har deltaget i, for at kystsikringen nu
er på plads. Denne lille billedserie er en tak til de mange, som har arbejdet på sagen.

Our wishes came true

Billeder fra 2007, før vejen blev skyllet i havet..... det hele
er væk.
Fotos: Anne-Mette Bølling

Foto: Liselotte, december 2018.

Til Christiansborg for at
tale sagen
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December 2016

December 2017

Maj 2019
6

Fotos: Liselotte

Pressemeddelelse
Dato: 08. juni 2019

Festdag på Anholt
Det var med ekstra færgeafgang, højt humør og gode
oplevelser, at det blev markeret, at Anholts fremtid
er sikret med det nye kystsikringsanlæg. 180 mennesker havde benyttet sig af tilbuddet om at opleve Anholt på fire timer, og endnu flere var mødt op for at
fejre det på øen.
Pinselørdag havde 180 mennesker begivet sig ud på en endagstur til
Anholt for at opleve kystsikringsanlægget, der fremtidssikrer øen.
Med sig i rygsækken kunne de få oplevelser på øen. Der var rig mulighed for at opleve kystsikringsanlægget på nært hold, da vejen
mod den officielle markering foregik langs stranden. Med tale fra
borgerforeningens formand Liselotte Arentz og borgmester Jan Petersen blev kystsikringsanlægget officielt indviet og afslutningsvis fik
anlægget en sang med på vejen, som beboerne på øen havde skrevet i anledning af festdagen. Det var i høj grad også en festdag for
øens beboere og grundejere, som i anledning af pinsen var på øen.

Appetitvækkere på Anholt
På egen hånd kunne dagsgæsterne opleve øen. Flere af endagsgæsterne
havde aldrig været på Anholt før, selvom de i flere år har set færgen sejle
afsted, og på deres udtalelser, at dømme, var det ikke sidste gang de besøgte
øen. Noget af det Anholt er mest kendt for er den uspolerede natur og flere
lejede cykler for at nå så meget rundt som muligt. Mange benyttede sig af
mulighed for at se kystsikringsanlægget fra toppen af Nordbjerg. Der var
arrangeret byvandring med historisk vinkel, hvor man kunne høre om fiskeriet, havnen og om falske vikingefund på øen. Desuden var der rundvisning på
øens Gartneri og Naturpleje som gav indblik i livet som selvstændig i en øvirksomhed.

Kulminationen på en lang proces
Projektet med at kystsikre Anholt har været længe undervejs og har krævet
tæt samarbejde mellem øen, kommune og stat: ”Dagen i dag er kulminationen på en stor indsats, og et fantastiske samarbejde, som har sikret kystsik7

ringsanlægget. Fejringen i dag afspejler det tætte samarbejde, der har været med øens beboer”, siger borgmester i Norddjurs
Kommune Jan Petersen, og fortsætter: "Det unikke samarbejde vi har haft med borgerforeningen bør være forgangseksempel på,
hvordan det kan lykkes at lave projekter at denne størrelse og kaliber”.
Nærmeste helt symbolsk for projektet, så forsvandt den sidste sky med regn, da færgen kom i havn, og passagerne kunne træde
ud i solskin, og nyde dagen på øen i Kattegat.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Julie Marie Preut, Jmp@norddjurs.dk, 8959 4024

BRANDFARE!
En brand i Anholts enestående natur vil få uoverskuelige følger.
Derfor er alle former for afbrænding,
afbrænding, alle former for fyrværkeri og alle former for
lejrbål forbudt overalt på øen.
I tilfælde af brand ring 1 1 2
Husk:
Husk: Aflevér naturen som du har modtaget den.
Eventuelle spørgsmål kontakt:
Brandfoged Morten Abildstrøm
Gennem Landet 48,

8592 Anholt,
Tel. +45 2128 9879

Påske på Bollen
I påsken havde vi usædvanligt godt vejr til at trille æg på bollen. Der blev kastet æg og løbet op og ned efter
æggene, som mågerne bagefter havde stor fornøjelse af. Både store og små havde gang i knivene. Det tørrede
fiskekød er ikke så let at få fra benene. Men alle nød dagen, og de kager som Anholts Børn solgte, gik som

varmt brød, og var ret så imponerende - specielt cupkagerne.
Kitte
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tirsdag, onsdag og torsdag d. 2-4. juli

En tradition der er skabt for at sla sæsonen godt i gang.

Af initiativer kan nævnes:
(Foreløbigt program for ugen):

»Hummerretter i flere variationer på restaurant Algot fra havet
»Åbent hus hos Anholt Kystredningstjeneste
»Livemusik på havnen - eftermiddage og aften

»Hønseskidning ved Foreningen Anholts børn
»Krabbe fiskekonkurrence på høfderne ved Anholt Campingplads
»Krabbevæddeløbs konkurrence på havnen
»Tegnekonkurrence på havnen
»Petanque undervisning på havnen
»Gratis smagsprøver af hummer bisque på havnen
»Ølsmagning ved Ebeltoft Gaardbryggeri.
»I hummerens tegn hos Restaurant Ved Vejen
»Væddeløb på SUP`erne ved Anholt Vandsport
»Historiefortælling ved Casper Clemmensen

»Lego konkurrence på havnen
»Åbning af Dørken - Anholt Gin
»Åbning af den nye bar på Casablanca hostel
»Åbning af Anholt Street Food

m.fl.

Vel mødt til nogle hyggelige
dage på Anholt Havn
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Kære alle
God sommer til jer alle.
Cafeen har åben 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

Jeg glæder mig rigtig meget til
at se jer alle sammen
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Nyt fra Brugsen
2019 er året med store nye tiltag
Alt personale er skiftet ud. Helle blev officielt uddeler
den 1. februar, i marts blev Deng Larsen ansat som medhjælp på deltid, og 1. maj fik Ane Bank Olesen det sidste
ledige fuldtidsjob.
Ingen af os har baggrund i COOP eller købmandsverdenen, og der er meget at lære, men vi gør alt for at fortsætte
Anholts nu 101 år gamle og traditionsrige Brugs, med et
bredt vareudvalg, en pæn butik og fortræffelig service.

Fra venstre: Ane, Deng og Helle

I uge 17-19 var butikken igennem en større ombygning og modernisering.
Øl & vand har fået sit eget lokale, mejeriprodukterne er kommet i et moderne ”bagfyldt” kølerum, mad og
”nonfood” er nu adskilt, og cirka 90% af sortimentet har skiftet plads.
Ombygningen var budgetteret til kr. 750.000, men som den skred frem, er påløbet udgifter til et nyt fryserum
inkl. køleflader, ny vinreol, reparation af gulve og lofter, samt alt for mange overarbejdstimer og overnatninger på Anholt Kro, så den samlede regning nærmer sig millionen.
Men hvor er butikken blevet pæn! Og der er lys i vinreolen!
Også på IT-fronten er der sket nyt: I maj fik butikken opsat WIFI, så kunder der bruger og betaler via telefonen (med COOP App’en) kan koble sig på COOP KUNDENET, og blive betjent hurtigt og problemfrit.
Den 17. juni udvides med ”Scan og Betal”, så alle med COOP App’en kan springe kassekøen over! Der bliver
en indkøringsperiode med forhåbentlig få udfordringer, frem til sommerferien.
Den sidste store ”ombygning” kommer d. 1. september hvor vi skifter kæde fra LokalBrugs til Dagligbrugs.
Det medfører en tilbudsavis med flere sider og dermed flere gode tilbud og burde gøre håndteringen af personlige tilbud i COOP App’en lettere for alle - det er win/win!
Vi håber også snarest at kunne fejre ombygningen, og ikke mindst at Brugsen i oktober 2018 fyldte 100 år, på
behørig vis.
Kig forbi og rigtig god sommer!
Med venlig hilsen ”os i Brugsen”
Ane, Deng og Helle

Ny vinreol med lys i!

Nyt øl og vand rum med vinmarked
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Valg på Anholt
Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019
Der var 114 stemmeberettigede, hvoraf 81 afgav stemme. Der var 80 gyldige stemmer (71,1%)

Partier

Stemmetal

procent

+/-

A

Socialdemokratiet

11

13,8

-4

B

Radikale Venstre

14

17,5

11

C

Det Konservative Folkeparti

4

5,0

2

F

SF - Socialistisk Folkeparti

12

15,0

-2

I

Liberal Alliance

1

1,2

0

N

Folkebevægelsen mod EU

3

3,8

-12

O

Dansk Folkeparti

11

13,8

-10

V

Venstre, Danmarks Liberale Parti

12

15,0

3

Ø

Enhedslisten — De Rød-Grønne

12

15,0

12

Å

Alternativet

0

0

0

Folketingsvalg den 5. juni 2019
Der var 114 stemmeberettigede, hvoraf 94 afgav stemme. Der var 93 gyldige stemmer (82,5%)
Partier

Stemmetal

procent

+/-

A

Socialdemokratiet

20

21,5

-2

B

Radikale Venstre

6

6,4

3

C

Det Konservative Folkeparti

9

9,7

6

D

Nye Borgerlige

0

0

0

E

Klaus Riskær Pedersen

1

1,1

1

F

SF - Socialistisk Folkeparti

8

8,6

7

I

Liberal Alliance

2

2,2

-2

K

Kristendemokraterne

0

0

0

O

Dansk Folkeparti

14

15

-9

P

Stram Kurs

0

0

0

V

Venstre, Danmarks Liberale Parti

11

11,8

-2

Ø

Enhedslisten—De Rød-Grønne

17

18,3

2

Å

Alternativet

5

5,4

-6
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Kaffebar

På havnen ved
færgen

VIN, ØL, DRINKS OG STREET FOOD, LIGE PÅ KANTEN AF HAVET.

Gennem Landet 98
Tjek vores åbningstider på: www.facebook.com/orakelbar
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Sommerhuse udlejes:
Ageren og Vibehøj udlejes.
Henvendelse på
jm@hovedvagtsgade6.dk
m.v.h. Jens Christian.

Køb lokalt, det betaler sig på alle områder - du sparer fragten.
Henvendelse vedr. leveringen sker til
Anholt Vognmandsforretning.
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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 tre 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. Allerede nu har vi flere ansøgere til efterår 2019, vinter 2020, selvom ansøgningsfristen først
er 1. august 2019...
Vi beder jer derfor overveje, om I kan tilbyde at låne jeres hus ud i vinterhalvåret til en familie/
eller enlige i en kortere eller længere periode, eller om I kender nogen, der kan?
I vil selvfølgelig blive medinddraget i, hvem der skal låne huset og I får penge for forbrug af el og vand.
Der er ingen udgifter forbundet for jer, men der kunne være en eventuelt mulighed for at få lavet noget
på huset eller andet.
I kan selv angive hvilken periode og hvor lang tid, boligen vil være disponibel.
Et sommerhus/helårshus der står tomt i vinterhalvåret kunne lånes ud til gavn både for huset, og for dem
som får glæde af det.
Og i bedste fald resulterer dit bidrag i, at vi får nye anholtboere!
Hvis I er blevet nysgerrige og har lyst til at få mere af vide, kan henvendelse ske til:
Signe Hylby 25560131. hrsocialraadgiver@privat.dk

Eller læs mere på: www.anholtliv.dk/prov-en-o/
Hilsen ”Prøv en ø” gruppen,
Moa, Birgitte, Anne og Signe.

Foto: Signe Hylby
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Jubilæumsdagen startede kl. 13.00 med velkomsttale af skolens daværende bestyrelsesformand Signe
Hylby og sang. Derefter var der indslag fra skolens
elever.

Lørdag den 26. januar 2019 fejrede vi Anholt skoles
100 års jubilæum i den nuværende bygning. Som
det fremgår af bogen, der er udgivet i forbindelse
med jubilæet, har der været undervisning af øens
børn i mindst 280 år. Det holdt hårdt for de præster,
der tog initiativet til dannelse af en mere systematiseret undervisning, men det lykkedes.
DMI blev studeret grundigt i ugerne og dagene op
til jubilæet, for tidspunktet for fejringen kunne sagtens falde sammen med en ubehagelig storm eller
stivkuling ind fra et færge-rullende hjørne. Det skete heldigvis ikke.
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Jakob Grell havde kreeret en gymnastiktime – frit

I ugen op til jubilæet var der emneuge om gamle

fortolket over ” Gamle dage i Gymnastiksalen” og

dage på skolen og eleverne havde produceret nogle

samspilsholdet gav nogle musiknumre med solo-

fine udstillinger; et kort over Anholt by med fortæl-

sang.

linger fra gamle anholtere, malerier af Anholts huse
som de ser ud i dag sat sammen med gamle fotografier og tidskapsler til udhængs skabene.

Bestyrelsen havde sammen med Mia og lærerne lavet en udstilling om Anholt skole i gamle dage på
biblioteket og i gymnastiksalen var der ophængt
plancher, som bogens forfatter Charlotte Lindhardt
stod for. Plancherne kan ses og læses på Anholt mu-

seum på sommerens særudstilling om Anholt skoles
historie.
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samt en svensker, der tilfældigt var på øen for at
besøge nogle venner, der i mellemtiden var rejst,

men han kunne spille tangenter – så han var med.
Helle Rossen var med som gæstesolist – og så fortsatte snakken til over midnat.

Om eftermiddagen holdt Charlotte Lindhardt et velbesøgt foredrag om skolens historie, hvor hun også
fortalte om nogle af de ting, hun havde fundet i arki-

verne – vi holdt en sangtime og arrangerede kaffe –
og kagebord og så var det tid til selve jubilæumsfesten, hvor vi var knapt hundrede til spisning i gymnastiksalen.

Borgmesteren holdt en god tale – det samme gjorde
undertegnede – og der blev sunget og snakket og
hygget og delt gamle historier i mange timer. På et
tidspunkt var der livemusik med det til lejligheden
nyopståede band med skolens musiklærere; Jakob

og Kristine tilsat Jakob Kjærgaard, skolens pedel
Simon, hans kæreste Ane, der nu arbejder i Brugsen
18

Fotos: Malene Pedersen

Det var nogle meget spændende dage, hvor jeg særligt husker hvordan det var magtpåliggende for Inge
Nordby at få fortalt noget af alt det, hun havde oplevet på skolen som barn på Anholt. Hun var meget
syg på det tidspunkt, men hun ville fortælle og det
var en guldgrube for hendes tilhørere og for bogen.
Desværre nåede Inge ikke at opleve hverken jubilæTilbagemeldingerne har været positive, vi på skolen

um eller bogudgivelse.

har haft en god oplevelse – om end vi efterfølgende

var noget slidte. Det var et stort arrangement på få

Tak til alle jer der kom og deltog i jubilæumsfesten

hænder – men alle bar og derfor kunne det lade sig

og tak til alle jer der har bidraget til bogens tilbli-

gøre. Tusinde tak til skolens og børnehavens perso-

velse.

nale og bestyrelse.
For mig som tilflytter til Anholt uden nogen relatio-

Bogen kan købes i Brugsen og hos havnekøbman-

ner hertil overhovedet, har det været en fantastisk

den Karen Konge, på museet – og ved henvendelse

gave at skulle forholde sig til et 100 årsjubilæum.

til Kirsten eller mig på skolen.

Som en del af materialeindsamlingen til bogen, arrangerede jubilæumsbogens forfatter Charlotte og

skolen nogle fortælledage, hvor anholterne blev inviterede til at komme med deres erindringer.

Gyrite Andersen,
skoleleder Anholt skole og børnehave
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Anholt. Havnen - Byen
Havnen er øens nervecenter. Her er aktivitet.
4 gange om ugen går færgen til Grenå og hjem igen til et ventende publikum. Som stifinder finder færgen ind gennem
havneindsejlingen og lægger sig tilrette ved kajen - en stille orgasme. Her lastes og lodses, aktiviteten er høj.
Byen med skole og kirke har sit eget tempo. Bygningerne er forbundne med finurlige stier, kun kirken rager op.
I bymidten er der en åben grøn plads, der trænger til at blive saneret.
Her er tilfældig misforstået beplantning og en mindesten, der måske bedre kunne stå ved museet. Overfor kirken ligger
forsamlingshuset bygget 1908 i forstemmende missionshus-stil. Slemt udvendigt og om muligt endnu værre indvendigt.
Riv det ned. Enhver form for en lappeløsning vil være spildt penge .
Få Realdania til at interessere sig for Anholt, og ansøg dem om at finansiere et nyt forsamlingshus med tilhørende grønt
område.
Dagens skolebørn der dagligt passerer pladsen vil kunne fornemme at det er et godt sted.
Senere i livet vil de sige: det byggede vores forældre - og det er godt hvad de har efterladt.
Elise Heide Jørgensen

Sommeren står for døren, og vi håber på endnu en solrig sæson for 2019.
Påsken 2019 har allerede vist en positiv tendens, med en stigning i passagerbilletter på
40 %. Dette skyldes sikkert en kombination af det gode vejr, de ekstra nedsatte billetter i perioden samt de gode overnatningstilbud på øen.
Lidt statistik fra Grenaa – Anholt Færgefart:
Passagerer

2018 2019

Januar

513

597

Februar

567

714

Marts

1210 661

April

1098 1881

Samtidig har Norddjurs Kommune arrangeret en ekstra tur inden starten af højsæsonen, hvor man kan få muligheden for at tage
en dagstur til Anholt den 8. juni for at se kystsikringen. Mange kunder har tit efterspurgt denne mulighed, så vi håber mange vil
benytte muligheden for at besøge Anholt for dagen.
Grenaa – Anholt Færgefart gør øboer, erhvervsdrivende og sommerhusejere opmærksomme på, at indlevering af gods i Grenaa er
senest kl. 10.30 for overførsel samme dag – dette gælder hverdage. Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på at sætte korrekt modtager på forsendelsen.
Endvidere gøres opmærksom på åbningstider ifm. afhentning af gods på Anholt. Se åbningstider på www.anholtfergen.dk
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på mødetiderne, som er følgende:
For passagerer i perioden 16.06. – 18.08. samt ved højtider 30 min. før planmæssig afgang og resten af året 15 min. før planmæssig afgang. (hvis man ønsker bur, henstiller vi til at møde i god tid)
For cykler/barne- og klapvogne 30 min. før planmæssig afgang hele året.
For køretøjer 45 min. før planmæssig afgang hele året.
De bedste sommerhilsner fra
Grenaa – Anholt Færgefart
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Pressemeddelelse

Maria von der Maase Rockwell Bendtsen
Forfatteren skriver i en både dokumentarisk og poetisk-fortællende stil. Netop med
denne genre får hun både fortalt spændende danmarkshistorie, samtidig med at vi følger
Conradina Sophia Rostgaards liv og levned.
Ved at fortælle om Conradina Sophias liv skildrer bogen tydeligt datidens kvinders begrænsede muligheder for at forme deres eget liv, og hvor store konsekvenserne er, når man går
imod normerne.
Målgruppe: Fortællingen foregår primært i Nordsjælland, og her findes givetvis en historisk og geografisk interesseret
målgruppe inkl. miljøet omkring Krogerup Højskole. Endvidere er der i bogen nævnt et stort antal navne fra kendte, afdøde familier – herunder fx geografen Malthe Conrad Bruun og modstandsmanden Kim Malthe Bruun.
Forfatteren er født i 1965 og bor i Espergærde ikke langt fra Krogerup. Netop Krogerup har inspireret til at fortælle en for
længst afdød slægtnings (Conradina Sophia Rostgaard 1704-58) historie. Centralt er Krogerup, men med afstikkere til
bl.a. Anholt, hvor slægten stadig ejer 1800 ha som det eneste, der er tilbage af stamhuset Krogerup.
Maria von der Maase Rockwell Bendtsen har tidligere på forlaget Kahrius udgivet en bog
om Anholts postale og trafikale udvikling fra 1785-2017.
Bogen kan købes i enhver boghandel, på forlaget kahrius.dk og på Anholt Museum
96 sider. Format 150 x 200 mm. Hardcover. Illustreret med fotos. Vejl. udsalgspris: 195 kr. Kahrius
Them-Centret 10 · DK 8653 Them · Tlf. 81 77 47 47 · forlaget@kahrius.dk · www.kahrius.dk

Anholt Gin
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DARK SKY ANHOLT – et lysende foredrag i tusmørket
Anholt har, som det mindst lysforurenede område i Danmark, et sjældent mørke, et mørke der er værd at passe rigtig
godt på., hvis vi vil sikre os selv og kommende generationer mulighed for at se en uspoleret stjernehimmel og vide, at
vi deler oplevelser med vores forfædre helt tilbage til de tidligste tider. Universet er det største der findes og vi er beboere i det, men det kan være let at glemme, når himlen over os for det meste er en ensartet masse, der ikke afslører
den mangfoldighed der ligger lige bagved overfladen af reflekteret kunstigt lys.

At der er interesse for at komme tættere
på stjernerne og på at blive ven med
mørket, har de i høj grad oplevet på
Møn og Nyord, siden det blev kendt at
de havde fået certifikat på det. At få
papir på sit særlige mørke og særlige
klare stjernehimmel er en proces der
netop er indledt på Anholt. Derfor var
en større gruppe mennesker samlet på
Orakel Bar Fredag den 31. maj 2019.
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På denne aften kunne sundowneren nemlig indtages til et spændende og oplysende foredrag af Tom Axelsen, der var
kommet lang vejs fra for at fortælle om mørke og stjerner, alt det gode det gør for os og alle de muligheder der ligger i

at få papir på mørket.
Tom var hovedperson bag at Møn og Nyord tilbage i 2017, som det første sted i Norden, fik certificeret deres mørke og
deres klare stjernehimmel af den amerikanske lysforureningsbekæmpende organisation Dark Sky Association
http://www.darksky.org/, i hele to kategorier: Dark Sky Park og Dark Sky Community.

Tom Axelsen i sin Møn Dark Sky jakke

Det blev en værdifuld aften fyldt med brugbar information omkring den kommende proces på Anholt. Processen kan
følges på facebook DARK SKY ANHOLT https://www.facebook.com/groups/439838096850699/

På vegne af initiativgruppen, Anne Dixgaard

Anholt Litteraturfestival
Vi skriver for at fortælle, at Anholt Litteraturfestival springer et år over og først vender tilbage i 2020.
Festivalen har fundet sted tre år i træk fra 2016 til 2018. Det har været tre fantastiske festivaler og tre fantastiske nedslag
på Anholt. Det har været en stor glæde at se festivalen blive til virkelighed i øens skønne omgivelser.
Det giver os mulighed for at langtidsplanlægge, så vi er godt i gang med at videreudvikle festivalen og lægge planer for
2020. Vi ryster posen og vil prøve nogle nye idéer af, men gør det hele på baggrund af de sidste tre års gode erfaringer.
Vi har siden festivalen 2018 haft udskiftning i arrangørgruppen, men fortsætter som foreningen Anholt Litteraturfestival og
vender stærkt tilbage med en festival i 2020 med nye friske kræfter og idéer.
Steffen og Tanne
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SOMMER I ANHOLT GARTNERI
Vi er klar til en grøn og smuk sommer med masser af nyt fra værkstedet, haverne og en række
udvalgte producenter af kvalitetsvarer.

Åbningstider højsommer: alle dage 12 – 18.
Ellers: Når butikkens port er åben, efter aftale og i forbindelse med rundvisninger.
Rundvisninger hver onsdag og lørdag kl. 10. Kr. 50,-. Tilmelding SMS 21 14 22 16
Aftale om vinterens fældning og flisning kan aftales i butikken eller på 21 28 98 79.
På gensyn i Gartneriet!
Lotte og Morten Abildstrøm
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Overvejer du ejerskifte?
Haves:
En indsats for de 27 småøer, der har til formål at finde købere/forpagtere til de landbrug og fødevarevirksomheder, som mangler nye kræfter til at føre virksomheden videre.
Søges:
Virksomhedsejere indenfor landbrug og fødevareproduktion, som ønsker at sælge eller bortforpagte deres landbrug eller virksomhed inden for nærmeste fremtid (0-3 år)
Hvem står bag?
LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer står bag forsøgsprojektet ”Nye naboer –
mere ø-liv”, som styrker bosætningen på øerne, bl.a. via en erhvervsindsats, der skal finde købere/
forpagtere til landbrug og fødevarevirksomheder, som ønsker at overdrage virksomheden til nye
kræfter. Vi kalder det ”matchmaking”.
Hvad kan du gøre?
Hvis du er landmand eller fødevareproducent og ønsker at sælge eller bortforpagte virksomheden
inden for nærmeste fremtid, så kan du kontakte vores bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen
(se kontaktinfo nedenfor).
Måske er indsatsen ikke relevant for dig, men du kender måske en eller flere på øen, som kunne
have glæde af at deltage i projektet?

Vi har brug for din/jeres hjælp til at komme i kontakt med de øboere, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres landbrug/fødevarevirksomhed. Spred derfor gerne invitationen i dit netværk.
Hvad kræver det at være med? Hvor længe varer det?
Det er gratis at deltage. Det kræver kun, at du som landmand eller virksomhedsejer lægger tid og
kræfter i samarbejdet med vores bosætningskonsulent.
Forløbet strækker sig fra foråret 2019 og frem til marts 2020.
Du kan finde mere information om matchmaking på:

https://danske-smaaoer.dk/uncategorized/matchmaking-landbrug-foedevarevirksomheder/ og http://lagsmaaoerne.blogspot.com/2019/04/matchmaking.html

Hvis du gerne vil høre mere om projektet, eller på forhånd ved at du vil deltage, så kontakt bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen på tlf. 31 51 62 51 eller mail: anja@danske-smaaoer.dk
Denne indsats er et led i bosætningsindsatsen i projekt Nye naboer- mere øliv, der gennemføres i
et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Læs mere på:
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html og
https://danske-smaaoer.dk/nyheder/4759/

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG
Småøerne
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Anholt Kro

Lunch / frokost på kroen
Smørrebrød der smager og lune frokost retter.
Prøv vores frisklavede fiskefilet både på smørrebrød og
som fisk & pomfrit.
Med venlig hilsen
Anholt Kro
Hans Møbjerg
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Invitation til Anholt Kirkes 200 års jubilæum

Søndag d. 30. juni fejrer vi 200 året for Anholt kirkes nuværende bygning.
Anholt menighedsråd inviterer derfor til procession og jubilæumsgudstjeneste v.
Biskop Henrik Wigh-Poulsen i Anholt Kirke denne dag kl. 10.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet til reception i Det gl. Redningshus og kl.
20 vil der være jubilæumskoncert ved Den Danske Salmeduo i Anholt Kirke.

Program:
Kl. 10:00 jubilæumsgudstjeneste i Anholt Kirke med procession
Kl. 11:00 reception for hele menigheden i Det gl. Redningshus
Kl. 20:00 jubilæumskoncert i Anholt kirke.

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Anholt menighedsråd.
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Redaktionen har ordet….
Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. Dette sommernummer er den største Anholtpost nogensinde.
Hele 72 sider. Det er fantastisk at så mange har noget på hjerte.
Vi vil gerne endnu engang anmode 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. Indsendte artikler skal have almen interesse og handle om holdninger til sager og ikke til personer.

Anholt museum åbner for sommeren når skoleferien starter.
Men man kan altid besøge museet ved at ringe til Signe på telefon 25560131.
Medlemskab af Anholt lokalhistoriske arkiv og forening koster
125 kr. for enlige og 175 kr. for par.
I år har vi i bestyrelsen ryddet op, flyttet rundt og lavet særudstilling om Anholt skole i anledning af skolens
100 års jubilæum, ligesom man også kan købe jubilæumsbogen på museet. Så glæd dig til at besøge museet.
Tak for hjælpen til de stærke mænd, Ulf, Frank og Thomas for diverse
tunge løft og tak til Bette, Maria og Eva med opstilling af udstillingen,
og tak til Lone og Jens for lugning af gården.
Vi holder loppemarked søndag den 7. juli kl. 12.00.Hvis man har ting
man gerne vil donere til loppemarkedet, kan man henvende sig til
Kurt, tlf.: 20245079
Vi holder igen i år maleriudstilling i det gamle redningshus. Det bliver
den 29. juli. Se andetsteds i bladet.

Byvandringer i år bliver ca. 1 gang om ugen. Hold øje med opslag.
Vi samler stadig penge ind til vores lån som skal betales tilbage i 2020.
Siden sidste nummer af Anholtposten har vi fået 2.000 kr.
Nu mangler vi kun 58.000 kr. og vi er meget taknemmelige for alle der allerede har tænkt på os og håber
mange flere vil gøre det samme. Tak til SparKonge for opstilling af kasser til flaskedonationer.
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.
Etly og Signe
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Ageren 1
Anholt Røgeri åbner igen 1. juli med Franks berømte fiskefrikadeller
og mange forskellige røgede fiskeprodukter.
Vi serverer kolde fadøl, eller et glas kølig hvidvin.
Velkommen.
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Anholt har fået
ny hjemmeside!

På den nye hjemmeside kan du læse mere om Anholts
unikke natur og tage del af fortællinger fra lokalsamfundet.

www.anholt.dk
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Taxien er åben alle dage
kl. 06:00-24:00.
Kørsel efter kl. 24:00
bookes på forhånd.
Sightseeing ture med fortællinger om øen
arrangeres efter aftale.
16 værelser og 45 senge
til priser fra kr. 250 pr. værelse pr. nat

Varighed ca. 1,5 time.

Se værelser, priser med mere på:
www.casablancaanholt.dk
Book et værelse her:
www.anholt-booking.dk

værelser – møntvaskeri – golfbiler

Sommerhilsner

+45 4068 9071

Liselotte Arentz Sørensen

info@casablancaanholt.dk
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Foreningen Anholts Børn
bliver søndag den 19 juli på Jordemoderpladsen

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

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 ansøgt om ø-støttemidler og været så heldige, at vi har fået penge til et stort
legestativ der skal stå på skolen.
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 Hylby
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
Dato

tid

Dag i kirkeåret

Søndag d. 16. juni

INGEN

Trinitatis

Søndag d. 23. juni
Søndag d. 30. juni

Kl. 10.00
Kl. 10.00

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

Søndag d. 7. juli
Søndag d. 14. juli
Søndag d. 21. juli
Søndag d. 28. juli
Søndag d. 4. august
Søndag d. 11. august
Søndag d. 18. august

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 10.00
Kl. 13.00

3. søn. e. Trinitatis
4. søn. e. Trinitatis
5. søn. e. Trinitatis
6. søn. e. Trinitatis
7. søn. e. Trinitatis
8. søn. e. Trinitatis
9. søn. e. Trinitatis

Søndag d. 25. august

Søndag d. 1. september

INGEN

Kl. 10.00

v. Peter Danielsen
Udendørsgudstjeneste **

11. søn. e. Trinitatis

INGEN

12. søn. e. Trinitatis

Søndag d. 15. september

INGEN

13. søn. e. Trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Kirkens 200 års jubilæum,
v. biskop Henrik Wigh-Poulsen *

10. søn. e. Trinitatis

Søndag d. 8. september

Søndag d. 22. september
Søndag d. 29. september
Søndag d. 6. oktober
Søndag d. 13. oktober

Beskrivelse

14. søn. e. Trinitatis
15. søn. e. Trinitatis
16. søn. e. Trinitatis
17. søn. e. Trinitatis

Høstgudstjeneste

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
* Kirkens 200 års jubilæum
Søndag d. 30. juni fejrer vi 200 året for Anholt kirkes nuværende bygning.
Anholt menighedsråd inviterer derfor til procession og jubilæumsgudstjeneste v. Biskop Henrik Wigh-Poulsen
i Anholt Kirke denne dag kl. 10.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet til reception i Det gl. Redningshus og
Kl. 20 vil der være jubilæumskoncert ved Den Danske Salmeduo i Anholt Kirke.
34

** Udendørs gudstjeneste v. børnehavens skurvogn: Søndag d. 18. august kl. 13.00

… Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på småkager og kolde drikkevarer. (Kaffe/te bedes man selv
medbringe)
Kirkebil kan bestilles. Se ved gudstjenestelisten.
For dem, der har lyst, kan man efterfølgende fortsætte op på ”Dragebakken” til Dragefestival
I tilfælde af regnvejr, rykkes gudstjenesten til kirken / kaffen til Den gamle skole. Opslag herom på kirkedøren
et par timer forinden.

Dragefestival

Søndag d. 18. august kl. 14.30 på ”Dragebakken”
(opslag med kort sættes på opslagstavlerne forinden)
… Medbring evt. kaffekurv + selvfølgelig drager!
Menighedsrådet giver badges, småkager og kolde drikkevarer, som vi kan hjælpe hinanden med at slæbe op
på bakken.
Mere herom på opslag, når tiden sig nærmer!
(hvis ikke der skulle være ”dragevejr” udskydes dragefestivalen til en anden weekend)

Sangaftener

I løbet af sommeren vil der blive nogle sangaftener i Anholt Kirke, hvor vi synger fra højskolesangbogen.
Mere herom på opslag senere.

--- --- --- --- ---

FRA KIRKEBOGEN:
Konfirmation:

Den 1. juni blev Laura Emilie Lautrup Lyngsø konfirmeret i Anholt Kirke
… Et stort til lykke til Laura ☺
--- --- --- --- ---

Anholt Kirkes historie
Denne sommer fejrer vi, at den nuværende Anholt Kirke fylder 200 år. Kristendommens og kirkens historie på
øen går imidlertid meget længere tilbage i tiden.
Kristendommens tidligste historie på Anholt fortoner sig i det uvisse. Men på toppen af Sønderbjerg er der en
kilde ved navn ”Døberkilden”. Muligvis har denne kilde været stedet, hvor man i de første århundreder efter
kristendommens indførelse døbte folk.
Et andet spor af den ældste kristendom på øen kan måske findes i stedbetegnelsen ”Nordre Kirkebjerg” bag
byen, hvor der muligvis har været en kirke. I hvert fald er der på øen et sagn om, at der har boet munke i førreformatorisk tid.
Senere er der blevet bygget en kirke på den nuværende kirkes beliggenhed. Det vides ikke præcist, hvornår
denne kirke blev opført, men ved restaureringen af den nuværende kirke i 1950’erne fandt man byggematerialer fra den forrige kirkes fundament. Disse byggematerialer bestod af rester af munkesten og tagsten, som dels
er i den nederste del af den nuværende kirkes mure og dels under gulvet. Disse fund peger i retning af gotisk
tid, dvs. der har været tale om en middelalderkirke. Den forrige kirke var noget mindre end den nuværende:
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Dens syd- og vestsokkel dækkes overvejende af den nuværende kirkes mure, mens dens nord- og østsokkel
ligger frit i kirkerummet i en afstand af henholdsvis 1,25 og 1,48 meter fra den nuværende kirkes mure.
I en periode af 1500 tallet havde man ikke en præst på øen, hvorfor man i stedet havde sognefællesskab med
Morup Sogn i Halland, der dengang var dansk. Anholterne måtte derfor sejle til Morup for kirkelige handlinger. Desværre skete der ifølge sagnet omkring år 1550 et tragisk forlis, hvor et ungt brudepar med følge druknede på vej til bryllup. Derefter fik Anholt igen egen præst.
I årene 1809-14 var Anholt besat af englænderne, som brugte den daværende kirke som magasin og fængsel.
Ved denne hårdhændede behandling blev kirkens så medtaget, at den måtte rives ned, efter at englænderne
havde forladt øen.
I nogle år stod anholterne således uden kirke. For et lille sogn som Anholt var et kirkebyggeri økonomisk set
for stor en opgave. Heldigvis fik man hjælp udefra, idet der blev samlet ind i landets kirker til en ny kirke på
Anholt. Den nye kirke blev primært bygget af gule flensborgsten, der er kalket hvide. Kun de nederste skifter i
murene er munkesten.
Kirken blev indviet i juni 1819 og er dermed af forholdsvis ny dato. Imidlertid er en del af inventaret ældre,
idet man havde bevaret en del fra den gamle kirke: bl.a. altertavlen fra omkring år 1600, der nu hænger på
nordvæggen, døbefonten, der er fra 1200 tallet, samt disken og kalken, der er fra 1654, og vinkanden fra 1783.
Det øvrige inventar er kommet til fra 1819 og frem. Man kan læse mere herom i den folder, der ligger i våbenhuset (10 kr. stk).

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.
Huset afleveres ryddeligt og rengjort og i samme stand som ved overtagelsen.
Ved udstilling udendørs skal det aftales med menighedsrådet.

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 bestemt 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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DÅB

SKAL I GIFTES?

Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse
på Anholt, så kontakt sognepræsten.
Alle folkekirkemedlemmer kan blive kirkeligt viede / velsignede på øen,
enten i kirken eller ude i det fri,
- det koster ikke noget ☺

Børn, unge eller voksne kan blive døbt
ved gudstjenesten i Anholt Kirke.
Kontakt sognepræsten og
vi aftaler nærmere.

Indsamling i kirken:
I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til Børns Vilkår.

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:

ORGANISTER / MUSIKERE SØGES

Sognepræst:
Anne Damkjer Lautrup

Anholt menighedsråd søger personer, der
kan spille på orgel eller klaver (evt. andet
instrument, såsom violin el. blæseinstrument) til at afløse vores organist ved gudstjenester.
- Besøgende såvel som fastboende er
velkomne til at henvende sig til sognepræst Anne Lautrup: 21751018 el.
aldl@km.dk

Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder: tlf. 3029911
Kirkeværge:
Laurits Møbjerg, tlf. 30 92 08 43

Mvh. Anholt Menighedsråd

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

KIRKEN ER ÅBEN:
Alle dage i dagtimerne, - undtagen mandage,
hvor den er aflåst.
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Kære alle
Min far, Benny Dahlgren Sørensen,

blev bisat torsdag d. 23 maj 2019 fra Grenaa Kirkegårdskapel.
I den forbindelse vil jeg gerne ydmygt sige tak for alle blomster,
kort, hilsner og tanker, der blev sendt min og min families vej.
Særligt tak til de fremmødte til bisættelsen, som hjalp mig
med at ære og minde min far.
De kærligste hilsner,
Nina Nørgaard Sørensen

ANHOLT - foreningernes ø - pr. 1. juni 2019
Anholt Borgerforening
Lise lotte Arentz Sørensen, formand
Kirsten Østergaard Rasmussen, næstformand
Poul Jessen-Klixbüll, kasserer
Birgitte Dahl Jeppesen,
Hans Jørgen Lassen
Gyrite Andersen
Laurits Møbjerg

Foreningen Anholts Børn
Signe Hylby, formand
Susann René Svensson
Mia Nordby, kasserer
Anne Damkjer Lautrup, sekretær
Line Severinsen
Anholt Sejlklub M/L
Anders Rytter
Jesper Heilskov
Anholt United
Finn Ottendahl, formand
Ebbe Larsen, kasserer
Frank Svensson
Kim Svensson
Mads Hougård
Rolf Sandhøj
Ole Jørgensen
Butiksrådet
Frank Svensson, formand
Susanne Rosenvinge, næstformand
Finn Ottendahl, sekretær
Marianne Vels Christensen
Jakob Kjærgaard
Medarb.rps.

Forsamlingshuset
Jette Hansen, formand
Kurt Danielsen, kasserer
Anja Rohde
Carsten Brabrand
Anders Rytter
Menighedsråd
Tanja Bryder, formand og kontaktperson
Berit Rosendal, kasserer
Kirsten Østergaard Rasmussen, sekretær
Susanne Jepsen
Gitte Thun Steffensen

Støtteforening til Anholt skole og
børnehaves udenøs aktiviteter
Jakob Grell, formand
Lykke Schou Hansen, kasserer
Jakob Kjærgaard
Signe Hylby
Niels Hvillum
Vinterbadeklubben
Malene Pedersen, formand
Birgitte Dahl Jeppesen, kasserer
Poul Anker Boisen
Kurt Rasmussen
Lotte Abildstrøm

Petanque Klub
Ulrik Smith, formand
Kirsten Gede
Jakob Gede
Hans Erik Kunstmann

Anholt Højskoleforening
Lotte Brinkmann, formand
Karen Konge, kasserer
Malene Pedersen
Ane Bank Olesen
Birgitte Dahl Jeppesen

Anholt Kulturforening af 1995
Susanne Jepsen, formand
Lotte Brinkmann,
Line Kobberøe,
Thomas Harrit
Hans H. Graversen

Anholt Fyrs Venner
Birgitte Dahl Jeppesen, formand
Johanne Heilskov, kasserer
Poul Anker Boisen,
Line Kobberøe
Anders Rytter

Lokalhistorisk Arkiv og
Museum
Signe Hylby, formand
Etly Steenberg, næstformand
Kurt Danielsen, kasserer
Berit Rosendal
Elis Steenberg Sørensen

Grundejerforeningen
Ulla Charlotte Beck, formand
Annette Haugaard, kasserer
Trine Heidemann Jansen
Morten Abildstrøm
Henrik Larsen
Per Laureng

Fiskernes Fællessalg
Finn Ottendahl, formand
Frank Svensson
Morten Rasmussen
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Anholts veje er ikke brede,
klip din hæk så ingen kommer til skade
HVILKE FORPLIGTELSER HAR DU SOM GRUNDEJER
Du har som grundejer forpligtelse til at beskære beplantninger ud mod veje og stier.
Der skal være fri passage for trafikken samt gode oversigtsforhold fra sideveje.

Træer og buske skal beskæres, så der altid er en frihøjde over fortov og stier på min. 2,75 m.
og en frihøjde over kørebanen på min. 4 m. Du skal være opmærksom på, at frihøjden på 4 m.
også er gældende fra 0,5 til 1 m. ind over rabatter fra kørebanekanten; som eksempel kan nævnes strækninger langs skove og læhegn ud mod vejen
Det letter passagen af biler, når de uden besvær kan trække ud til siden, og derfor er de mindste
mål, som du skal overholde illustreret her:

Du skal også være opmærksom på at klippe beplantningen omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning eller lignende, da det ellers er til gene for færdslen og forringer derved trafiksikkerheden.

Hække skal du klippe så fortovsfliserne/stier samt tilhørende rabat er fri til passage og fodgængere uhindret kan passere.”

Fortov og riste skal renholdes, hvilket betyder fjernelse af ukrudt og affald, feje eller på anden måde overfladebehandle færdselsarealer
Hvis du ikke overholder reglerne vedr. beskæring kan kommunen igangsætte arbejdet for din
regning.
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HESTENE PÅ ANHOLT
De seneste 4 år er antallet af heste på Anholt forøget betragteligt. Bortset fra Lottes traver ”Flyv” og shetlandspony ”Romeo” er alle hestene islændere. På markerne omkring Karisholmsvej går der en flok på 9 heste
udover lægens 2 islænderheste.

Vi flytter rundt på flokken til forskellige græsmarker, da vi hele tiden skal sørge for at der er en balance imellem, at hestene selvfølgelig skal kunne æde døgnet rundt og samtidigt ikke må blive for fede og dermed få en
af de følgesygdomme, som islændere nemt får på de saftige danske græsmarker. Islænderne er fra naturens
hold en meget nøjsom hesterace, så de skal ikke kigge på ret meget græs, før de har ædt sig alt for fede – og
det er et problem, da de så kan udvikle en slags sukkersyge.
Det er samtidigt en videnskab at holde styr på nattemperaturer i forhold til græssets vækst og ophobning af
fruktose, der kan forårsage forfangenhed – en meget ubehagelig lidelse, der koster mange hesteliv hvert år.
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Vi hesteholdere håber, at såvel fastboende som Anholts sommergæster glæder sig over de smukke dyr og vi
kan godt forstå, at det er fristende at give dem æbler og gulerødder og brød, når man har børn på besøg eller
bare fordi det er hyggeligt. Men vi beder indtrængende om, at man holder sig til at give dem lidt græs fra
grøftekanten, hvis man gerne vil i nærkontakt med de bløde muler. Der er sukker i både æbler, gulerødder og
brød og de må kun få den slags i afmålte portioner, som ejerne selv styrer.
Vi håber på forståelse og glæder os til en dejlig sommer for såvel mennesker som heste
Med venlig hilsen Gyrite

Drikkevand på Anholt
Hver gang jeg ser en person købe vand på flaske på Anholt, får jeg lidt ondt af personen og spekulerer
på, om man mon også kan sælge sand på Anholt.
I Anholtposten sidste sommer beskrev Schrøder, som er fagmand indenfor området, og som har været involveret i Anholts drikkevand gennem mange år, om drikkevandet på øen;
Anholts vand indvindes fra Ørkenen. Lige midt på øen og det
er karakteriseret ved at være forureningsfrit. Da Ørkenen er
fredet og aldrig har været opdyrket, er der ingen mulighed
for, at rester af pesticider og gødning kan sive ned og forurene vandet.
Hvis man ikke lige tager denne fagmands ord for troende, kan man selv
tjekke vandkvaliteten på Anholtvandet på Vandcenter Djurs hjemmeside.
Ved en kåring over det mest velsmagende vand i Danmark fik Anholtvandet en andenplads - kun overgået af vandet fra Klitmøller. Visse
anholtere holder dog på, at andenpladsen skyldtes, at vandets rejsetid
var væsentlig længere end det fra Klitmøller. Hvis man køber vand på
flaske på Anholt, betaler man altså for dårligere vandkvalitet, end den
man kan få gratis på øen, og på Anholt skal vandflasken jo transporteres
både til og fra øen – noget der belaster miljøet betydeligt.

FAKTABOKS
I Danmark køber hver af os gennemsnitligt 21 liter flaskevand
om året. Det er dobbelt så meget som svenskerne.
Vand fra hanen belaster miljøet ca. 900 gange mindre end
vand på flaske.

Bryd en dårlig vane, drik mere
vand fra en hane.
Fyld en flaske med vand fra hanen.
Der er vandhaner ved toiletterne i
Forsamlingshuset, og på havnen er
der foruden en rigtig vandpost adskillige vandhaner. Alle med det
reneste Anholtvand.
Kitte
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Medlemmer af Anholt Borgerforening
Så er det tid at betale kontingent. Kontingentet for 2019 er af generalforsamlingen fastsat til 200 kr. for enlige og 350
kr. for par. Kontingentet bedes indbetalt snarest på konto i Danske Bank ( 1551 - 1222538 ) eller via MobilePay 39455.

ANHOLT KIRKE FYLDER 200 ÅR
KONCERT Søndag den 30. juni kl. 20.00

I anledning af den nuværende
kirkebygnings 200 års jubilæum,
afholdes der koncert med
Den Danske Salmeduo i Anholt kirke

Den Danske Salmeduo har siden 1996 givet over 400 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland og har
seks anmelderroste albums bag sig.

Den Danske Salmeduo tager lytteren med på en rejse gennem århundreders kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde
nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den amerikanske jazztraditions legende improvisationer og den klassiske musiktraditions nænsomhed.

Den røde tråd er de utrolig smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med – med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde. Mange af disse salmer har været en del af almindelige
danskeres hverdag i hundreder af år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange der bliver stående. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende nye bud på hvordan disse sange kan spilles – med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.

Christian Vuust (f. 1964) er saxofonist, klarinettist og komponist. Docent ved Det Jyske Musikkonservatorium. Modtog i
2017 Gaffelprisen (Danmarks ældste jazzpris). DMA-nomineret i 2014 for sit album Urban Hymn. Medvirker på over 70
pladeudgivelser.

42

43

Lej en ny golfbil på Anholt

Priser
3 timer
Kr. 395
1 dag
Kr. 595
7 dage, betal kun for 5, (gælder udenfor skoleferien)
Inkl. forsikring
Kørekort skal fremvises min. 20 år

www.casablancaanholt.dk
Henv. Tlf. +45 4068 9071
info@casabkancaanholt.dk
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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.
Ledige sommerhuse til musikere, kasseret legetøj til fiskedam og
kager til kageboden søges :-)

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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tid var deres have et af de smukkeste syn igennem
byen og det havde kongeparret da også sans for .

Da Anholt Kirke fejrede sit 150 års
jubilæum i 1969
Den 30 juni 2019 kan Anholt Kirke fejre sit 200 års
jubilæum Anholt Museum ønsker tillykke med et
tilbageblik på dengang anholterne fejrede kirkens
150 års jubilæum på en kold, regnfuld juni dag,
nærmere bestemt d. 22. juni 1969.

Menighedsrådet havde igennem længere tid planlagt

fejringen, og kirken stod ny kalket ,desværre var det
ikke muligt, at planlægge vejret . Kongeparret kong
Frederik og dronning Ingrid ankom til Anholt i militærets helikopter ,hvor frysende anholtere og turister
tog imod iført lette sommer kjoler og gummistøvler.
Efter frokosten som bestod af hummercocktail,
helstegt oksefilet og is
med jordbær på Kammerherregården som
dengang fungerede som
kro under navnet Fogedgården med fru. Hansen
som krovært , trådte kongeparret ud i haven som nu

Efter modtagelsen på flyvepladsen kørte kongepar-

endelig lå badet i sol, men den røde løber var gen-

ret den korte tur ind til Anholt Kirke for den egentli-

nemvædet af vand .

ge højtidelighed ,derefter gik kongeparret med sit
følge af den ny revne kirkesti og igennem Byga-

Dronning Ingrid trådte meget fornuftigt ud i græsset

den ,hvor kong Frederik og dronning Ingrid gjorde

og undgik dermed at hendes hvide sko blev røde af

holdt for at beundre Nanna og Adolfs have. På den

vandet fra den røde løber.
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Inden kongeparret forlod øen nedlagde kongen en
krans ved mindesmærket for de 6 anholter der omkom d.14.juni 1945 da deres kutter “ Jutlandia” blev
minesprængt under en bugsering af den bornholmske
kutter “ Harriet” . De besøgte derefter radarstationen
hvor chefen kommandør John Røssel bød på en forfriskning .
Sidste punkt på programmet var et besøg hos Ane
Christensen i det lyserøde hus ved Jordmoderpladsen
som alle kendte som “ Stråhytten “ og et dejligt spise-

Under hele besøget tog kongeparret sig tid til at stoppe
op og udveksle et par bemærkninger og håndtryk til de
mange der fulgte dagens store begivenhed.

sted. Denne dag skulle huset fremvises som et typisk anholter hjem.

Lad os håbe at vejret er bedre når Anholt Kirkes 200
år skal fejres og at der vil være plads til alle som
ønsker, at fejre at deres kirke, som har dannet rammen
for mange lykkelige og ulykkelige begivenheder
Inden afrejsen fra flyvepladsen sang Anholts skole-

igennem tiden bliver fejret – Tillykke !

børn under ledelse af Ejner Boisen med klare sikre
stemmer om den skønne ø Anholt og 2 vers af konge-

Etly og Maria

sangen.

Når nøden er størst…
Midt i maj lå jeg akutopereret på Randers Sygehus med udsigt til 6 uger som rekonvalescent og mareridt om får,
der skulle flyttes, lam, der skulle til slagtning, spirer der voksede ud over det hele i drivhuset, eksploderende
ukrudt i bedene og en butik i kaos.
Og der midt i elendigheden meldte naboer og venner sig.
Flemming Stenløkke og Laurits hjalp Morten med fårene.
Ved Vejen organiserede et luge hold (Niels, Line, Johanne, Anne-Sophie og Tobias) og bremsede katastrofen i
haven.
Dianna reddede årets små planter i drivhuset.
Eva Hjorth og Jens Svensson trådte til som valgvikarer.
Alle hilsner hjalp på humøret.
Det vil jeg aldrig glemme. Takket være jer er vi klar og glæder os til sæsonen i Gartneriet.
Kærlig hilsen
Lotte W. Abildstrøm
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Skal du
have hjælp til markedsføringen?

VI KLARER
DET HELE
I GRENAA
Reklame- & Webbureau
Trykkeri & Printcenter
Lager & Distributionscenter

Johnsen Graphic Solutions A/S · Johnsen.dk

NYT FRA ANHOLT FYRS VENNER
OP I FYRET!
ÅBNINGSTIDER sommeren 2019:
Uge 26-32: onsdage kl 11-14.
Uge 29 og 30 desuden lørdage kl 11-14.
Entre 20 kr. (men gratis for foreningens medlemmer!)
Nej, det er ikke en and! ANHOLT FYRS VENNER har lige fra begyndelsen mødt en positiv samarbejdsvilje
hos Søfartsstyrelsen og andre myndigheder, og det er nu lykkedes at få en ordning, så alle kan komme op i fy-

ret og nyde den enestående bygning og den storslåede udsigt!
Foreningens aktiviteter hviler på frivillig og ulønnet indsats, og vi er i åbningstiderne forpligtet til at stille med
en kustode, som selv skal transportere sig ud til fyret. Så vi starter forsigtigt og i det små med at holde åbent i
sommerferien med de ovenfor angivne faste åbningstider og i øvrige småferier 1-2 gange om ugen, hvor åbningstiden vil blive annonceret lokalt på diverse plankeværk. Vi vil også være positive overfor henvendelser
vedrørende åbning på andre dage, men kun hvis vi kan finde en kustode, der har tid. Efter sæsonen må vi så
gøre status og vurdere ressourcer og efterspørgsel.
Der bliver ikke ændret på betingelser for fyrture i øvrigt: man skal stadig selv vandre derud, der bliver ikke

etableret hverken iskiosk eller vandhane, og det nærmeste offentlige toilet er stadig at finde på flyvepladsen!
Men selv om vi starter i det små, gør vi os mange tanker om fremtiden. For eksempel om kulturelle arrangementer - musik, litteratur, udstillinger- i eller omkring fyret.
Vil man være med til at støtte dette, kan man melde dig ind i foreningen ved at sende oplysning om navn og
e-mail til heilskov@dadlnet.dk og indbetale kontingent på 100 kr.pr person på MobilePay 20163267.
Foreningens første officielle arrangement var påskens store Quiz, hvor man kunne gætte på, hvor mange mursten, der er gået til at bygge fyret. Der indkom mange svar, der spændte lige fra 40.000 til 7.500.000 sten! Den
suveræne overdommer, murermester Anders Rytter, kunne ved afgørelsen på ”Debatten” foran Brugsen påskelørdag afsløre, at det rigtige svar var 849.278 sten. Vinderen blev Jens Voxtrup Pedersen, som havde regnet
sig frem til, at svaret måtte være 900.000 sten. "Debatten" levede dog op til sit navn, idet anarkistiske røster i
tiltagende grad stillede sig tvivlende overfor murermesterens beregninger! Så mon ikke der i sommerens løb
bliver arrangeret et par optællingsture til fyret!
Med hilsner ønsket om en GOD FYRTUR
Birgitte Dahl Jeppesen, Poul Anker Boisen,
Line Kobberøe, Anders Rytter,
Johanne Heilskov.
Bestyrelsen for
Anholt Fyrs Venner.
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Skovflåt og Borrelia.
Pa Anholt er skovflat og infektioner overført af flaten arsag til mange bekymringer, og er et
stort samtaleemne og giver sikkert ogsa anledning til mange rygter.
Jeg skal her give en kort opdatering.
Nymfe.

Foto: Eva Skytte

Flater kaldes pa engelsk ticks efter den lyd, det giver, nar man maser den. De tilhører dyreklassen Arachmida (spindlere), og
den klasse af dyr har 8 ben, mens insekter kun har 6. Flaten er en blodsugende mide og ikke en tæge. Tæger er insekter. Der
er tre familier, og hver familie har mange arter og underarter. Den væsentligste i Danmark er Skovflaten (Ixodes ricinus).
Flaten starter som æg og bliver derefter larve. Larven skal have et blodmaltid og kan derefter udvikle sig til nymfe. Nymfen
skal igen have et blodmaltid for at blive til den voksne hanflat eller hunflat. Flatens vært kan være pattedyr eller fugle. Netop fordi de behøver blod fra flere værter, er de velegnede til at overføre mikroorganismer. Flater kan saledes overføre bade
bakterier, vira og protozoer.
I Danmark har vi en flatoverført virussygdom - nemlig Tick borne Encephalitis (TBE), men den er kun pa Bornholm og Tokkekøb Hegn i Nordsjælland indtil videre. Flaterne far virus i sig i larvestadiet, hvor de suger blod af skovmus. Babesiose er
en parasitsygdom, der har lighedspunkter med malaria. Det er en parasit, der overføres med flat. Sygdommen er ikke set i
Danmark, men den er set i Irland og kunne for sa vidt komme hertil.
Der er flere forskellige bakterier, der overføres med flat. Harepest
(Tularemi) er en af dem. I folkemunde bliver den tit forvekslet
med Toxoplasmose, som er en sygdom, der kan give fosterskader, og som gravide altid har skullet agte sig for. Det er en ormesygdom med flere værter. Der har været en del tilfælde af Tularemi i Danmark, bl.a. pa Fur.
Andre bakteriesygdomme er Ehrliciose og Rickettsiose. Men langt
den vigtigste er Borreliose. Den har vi kendt her i ca. 30 ar. Der er
flere underarter af Borrelia, hvoraf nogle findes i Europa og andre kun i USA. Den i USA giver ledbesvær og blev først beskrevet i
byen Lyme. Borrelia kan ikke leve frit i naturen. Den skal overføres direkte fra flat til vært. Borrelia ligner syphilisbakterien og
sygdommen Borreliose kan ligesom syphilis inddeles i stadier.

Skovflåtens fire livsstadier. Det er nymfen, der er farlig
for mennesker. Tegning: Eva Wulf

Borrelia kan overføres fra hunflatens æggestok til ægget, men det
sker meget sjældent. Det almindeligste er, at flat larverne bliver
smittet af mus. Musene kan huse mange bakterier i blodet uden at
være særligt syge af den grund. Man mener, at gnavere, specielt
mus, udgør reservoiret, men hjortevildt sasom radyr er væsentlige for flatens kønnede formering. Den sidste pastand er der dog
blevet sat spørgsmalstegn ved af svenske forskere, som lige nu er
i gang med et forskningsprojekt, som fokuserer pa hjortevildtets
rolle for flatens udbredelse i Norden.

Det er langt overvejende smittede nymfer, der smitter mennesker. Det er fordi de er de talrigeste, og fordi de let undgar
opmærksomhed. Nymferne er ganske sma; 1-2 mm. Nogle steder er op til 15% af nymferne inficerede. Her pa Anholt er det
opfattelsen, at omkring 5% er smittede. Flaten skal suge blod i op til et døgn, før der er betydende risiko for smitteoverførsel. Man kan derfor forhindre smitte ved hurtigt at fjerne flaterne. Temperaturstigning i flaten og i blod i dens tarm stimulerer bakterien til deling og til vandring op mod flatens spytkirtler. Selve flatbiddet kan være helt smertefri, men efterfølges ofte
af let eleveret, kløende evt. misfarvet lokalreaktion pa flere mm. Man kan med kuglepen afmærke omridset af reaktionen og kun hvis rødmen vokser kan der være infektion. Denne migrerende rødme kommer typisk 7-14 (3-30) dage efter flatbid. I det her stadium er der normale blodprøver.
Hvis man er inficeret med den underart, der hedder Borrelia garinii, kan man fa neuroborreliose, som er infektion af nervesystemet. Det kommer først 2-6 uger efter hudsymptomerne (sa
borreliose er aldrig en hyper akut sygdom). Det er ikke mulig at sige, hvor mange der ubehandlet gar fra hudinfektion til nerveinfektion. 20% med nerveaffektion kan ikke huske eller har
ikke lagt mærke til flatstik eller hud effektion. Borreliose i nervesystemet starter med smerter.
60-70 % kan ga videre i sygdommen efter dage til uger og fa motoriske lammelser (og ikke følelsesløshed). Det er i over 50% af tilfældene ansigtsbevægenerven, det gar ud over. Ved mistanke om nervesygdom skal spinalvæske hentes ud og undersøges.

Fra www.danderm.dk

Ø-lægen på Anholt. Anders Fjendbo Jørgensen.
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Prøv en øbo
10 til 12 Maj , afholdt vi vores 3. Prøv en øbo arrangement.
Der mødte 15 glade singler op, samt et par, en dansker og en
nordmand, som fandt hinanden herovre, til vores single uge i
August sidste år. Derudover var der 4 gengangere, som er faldet pladask for vores dejlige ø.
Blandt ø boerne, var nogle faldet fra, og nye kommet til.
Vi havde en dejlig weekend , med hummergilde, fyr gårds tur, vi
besøgte Orakel bar, som Jakob var så sød at åbne for vores
skyld. Grill og fest, og en masse hygge, med nogle søde og glade
mennesker.
Blev der kysset? Det udtaler vi os ikke om

men der blev i

hvert fald etableret venskaber, og kontakter på den anden
side. Så mon ikke vi ser dem igen . Alt i alt, en rigtig dejlig og
sjov weekend. ❤
Anja Rohde

Holder åbent fra uge 27 til festen er forbi
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holdningen til ’alkoholisterne’ og de øvrige, han og hans

Kringhuset

kone tog sig af. ”Der var ingen seen-ned på de lasteful-

- en sommerhushistorie

de, men kun hjertevarm deltagelse for de svage og hær-

Af Annette Thierry

gede sjæle,” skriver Gaston. En tidligere patient var så
taknemmelig over den vellykkede behandling, at hun
købte et hus i Gilleleje til lægen, som han og hans kone

Det lille sorttjærede træhus, synligt fra vejen med sine

kunne bo i fra han blev pensioneret til sin død.

grønne skodder, ligger lige over for Kringhøj, ved Sønderstrandvej. ”Kringhuset” blev det kaldt, naturligt nok.
Det blev opført i 1953, og årsagen kan føres tilbage til
min oldefar, August Thierry, der var læge på Anholt i to

perioder, 1872-79 og 1887-1909.
Doktor Thierry var et både idealistisk og energisk menneske. Han var stærkt engageret i alle slags åndelige
spørgsmål, diskuterede gerne og iltert. Han var oprindelig ateist - eller fritænker eller hedning, som man sagde
dengang, og en begejstret tilhænger af Georg Brandes,
men endte som brændende troende i Indre Mission.

Lægen satte sig også fysisk synlige spor på Anholt, alle-

Han blev blandt andet optaget af afholdssagen. En af

rede i sin levetid. Nogle står endnu. Der er

grundene til, at han vendte tilbage til Anholt efter en

cementkorset, højt over Vesterstrand, til minde om

periode i Videbæk ved Ringkøbing, var, at han ville op-

datteren og hendes veninde, der druknede så tragisk

rette et sted for hjælp til mennesker, der søgte afvæn-

her ud for stranden, da de kun var 16 år. På kirkegården,

ning fra afhængighed af alkohol eller narkotika. Alene

lige før kirkedøren, er sat et par sten i en lille indhegning

Anholts isolerede beliggenhed gjorde den egnet, og han

omkring graven for de to piger. Og på Kistehøj ved Søn-

havde desuden ”et personligt forhold til anholterne, der

derstrand står stadig resterne af et andet kors, af træ.

gjorde, at han ikke frygtede tillidsbrud”, som min farfar,

Det rejste han nogle år efter, denne gang i taknemmelig-

Gaston Thierry, skrev i et portræt af sin far.

hed over, at en søn ikke var druknet, som man ellers

Jeg forstår ham som et fordomsfrit menneske, også

havde troet. Han var i en utilregnelig sindstilstand taget

efter sin ’omvendelse’. Han var passioneret i diskussio-

alene ud i en båd uden årer, vendte ikke tilbage inden

ner og kunne blive så oprevet, at han gik over gevind og

natten, men endte med at blive fundet i den drivende

måtte undskylde dagen efter. Men han bevarede venner

båd af en fisker fra Hornbæk.

og varme forhold til mennesker, uanset uenigheder. Og

Alt dette skete for godt hundrede år siden, da August

bevarede diskussionslysten også over for trosfæller. På

Thierry var læge på øen for anden gang. Det var også i

Anholt var der flere religiøse retninger. Alle var velkom-

denne periode, han var en af de ihærdigste i arbejdet for

ne hos lægen og hans kone, og alle deltog i de religiøse

etablering af en havn, blandt andet ved adskillige besøg i

sammenkomster i hjemmet, med samtale og fælles sal-

ministeriet. Den åbnedes endelig i 1901.

mesang. Bemærkelsesværdigt især, tænker jeg, var
53

Omkring år 1900 satte godset jord til salg, og lægen

get den modsatte vej, fra toppen af Dybedal, så man ser

købte så to grunde nær Sønderbjerg. Dels en grund på

Kringhuset bagude. Men der var foretaget plantninger

Kistehøj - det var derfor dér, korset til minde om søn-

på øen i mellemtiden. Fyrretræer og enebærbuske var

nens redning blev sat. Den grund blev senere solgt. Des-

begyndt at dukke op rundt omkring og brede sig, også

uden grunden på og omkring Kringhøj, specielt til brug

på og omkring Kringhøj, og hele grunden var bevokset

for jagt, siger familiehistorien. Vi fandt da også mærkeli-

med lyng. Arvingerne fik foretaget en ”frivillig fredning”

ge hulninger i højen, det var jagtskjul, hørte vi. Emil,

af Kringhøj, der sikrede, at der ikke kunne bygges på

Steffen Graas søn, brugte dem om efteråret, efter vi var

højen.

rejst, når han kom for at skyde harer og fasaner.
Min farfar var en af de to arvinger efter farens død. Han
var født på Anholt i 1876 og boede her i sin barndom.
Efter at forældrene var flyttet til Gilleleje, havde besøgene på Anholt været sparsomme. Men ikke tilknytningen.
Og i 1953 byggede den ene af hans sønner, Armand, et
sommerhus på grunden, en gave for hele familien, af
vældig og varig betydning. Det var en stor glæde for
Gaston at kunne tilbringe sommeren på Anholt, især at

Kringhuset er i dag delvis skjult fra vejen af fyrretræer -

kunne møde de gamle barndomsvenner, der endnu var

som det ses på foregående side. Sådan var det ikke i

tilbage. Jeg husker farfar og Steffen Grå, begge sidst i

1953. Men det var slet ikke meningen. Huset skulle have

70’erne, sidde og tale sammen ved vestdøren. På an-

ligget meget længere fra vejen, men håndværkerne hav-

holtsk. Jeg har været 8-9 år. Jeg sad over for dem og så

de taget fejl, og nu lå det der, og dér blev det liggende.

fra den ene til den anden og forsøgte forgæves at følge

Ind imellem til ærgrelse for nogle af os, men for andre

med. Men jeg kunne se, at de så helt lykkelige ud, begge

en kilde til stor fornøjelse, når man kunne sidde ved spi-

to.

sebordet og følge med i, hvem der nu gik forbi og sam-

Grunden omfattede både det meste af selve højen og et

men med hvem, og er de allerede kommet, men er det

område på den anden side af vejen. Men tænk ikke på

ikke en ny kone?

stedet, som det ser ud nu, da hele grunden, inklusiv

Huset var rigelig stort til os alle, 36 m2. En gang var vi

Kringhøj, er tæt bevokset! Dengang, i begyndelsen af

tretten. Dog var huset blevet suppleret med en hytte på

forrige århundrede, var der ingen træer. Kringhøj, Søn-

4 m2 og ind imellem nogle telte til børnene. Fem gene-

derbjerg og dets skrænter var kun dækket af græs. Det

rationer i alle forgreninger har fået Anholt under huden

var et ganske andet, åbent landskab. Og ørkenen ligne-

med udgangspunkt i Kringhuset.

de - ørken.

Adskillige i den med tiden voksende familie byggede
Også da vi kom til, 50 år senere, var der stadig vide ud-

eller købte efterhånden egne huse rundt om på øen. Og

sigter. Vi kunne stå ved huset og se direkte op på Søn-

der blev bygget hus på den anden halvdel af grunden. En

derbjergskrænten - se billedet i næste spalte - og hen

af mine brødre slog sig ned i den gamle lægebolig en tid,

over Kringhøj til Dybedal - se billedet på næste side, ta-

ville forsøge at bo her fast.
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For mig blev Anholt det sted, hvor - ja, mit vigtigste sted.

Men Kringhuset står i dag som dengang, det blev bygget.

Hvad kommer det af? Fra jeg var otte til jeg var atten,
var jeg på Anholt, i Kringhuset, 7 uger hver sommer. Det
er i barndommen, sanserne er åbne, verden skal opdages. Om vinteren boede jeg i København. Det var på Anholt, jeg lærte naturen at kende, navne på planter og
sten, duften af græsset på Sønderbjerg-skrænten, hvor
vi legede. Mødte stjernehimlen og stjernebillederne, når
vi stod uden for huset i august og hørte den mystiske
natravn slå sine vinger sammen i flugten over Kringhøj.
Og så var der jo havet. Det er siden da blevet en nød-

Lægen og hans kone døde i Gilleleje, og her blev de be-

vendighed for mig.

gravet. Men min farfar og min far kom begge til øen for
at ende deres dage der, så deres gravsten står på kirke-

Jo, han satte sig spor, den gamle læge.

gården.

Maleriudstilling i Det gamle Redningshus
Mandag d.29. juli 2019 kl.13.00-20.00
Unik udstilling – bemærk kun én dag

Gamle Anholt malerier/akvareller og tegninger.
Venligst udlånt af private, arrangeret af Anholt Museum.
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YES vi er nok til et helt hold
Det er faktisk ikke så tit det kan lade sig gøre at spille et boldspil for hold på Anholt. Jo i sommerferien, hvor der er
mange mennesker, men til daglig er det svært.
Eleverne på Anholt skole skal ligesom alle andre elever i den danske folkeskole have idræt – og faget skal så vidt muligt indeholde de samme discipliner som i resten af landet. Boldspil står selvfølgelig også på programmet – og her
kommer vi til kort, når vi skal undervise eleverne i hvordan man spiller fodbold, håndbold, basketball, volleyball og alle
mulige andre boldspil for hold og variationer af disse.

Da vi heller ikke har en linjefagsuddannet idrætslærer på Anholt skole og da faget er et prøvefag – har vi valgt at invitere en uddannet idrætslærer på besøg i 2 uger hvert år. I foråret arbejdede eleverne meget indendørs med springgymnastik og lærte en masse teori og her i foråret havde vi udover læreren, inviteret hendes 6. klasse med.
Det betød, at 16 elever fra Grenå fik en øoplevelse med i bagagen, der bl.a. andet indeholdt en gåtur til fyret. Anholt
skoles elever fik mulighed for at afprøve kendte og nye boldspil og de fik i 3 dage fornemmelsen af, hvad det vil sige at
gå i en almindelig klasse med omkring 20 elever.
Det blev en rigtig god uge – for vore elever nød at have besøg og vore gæster var en fornøjelse af have på besøg.

Vi har aftalt med lærer Marianne, at vi frikøber hende igen i det kommende skoleår, da hendes faglige kvalifikationer
er en stor hjælp for såvel eleverne, som de lærere, der til dagligt underviser i idræt på Anholt skole.
Gyrite
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Geister
Der har alle dage og måske især nætter på Anholt været overnaturlige væsener. Eller måske er det i virkeligheden naturlige væsener. Det kræver bare en speciel sans at erkende dem. En sans, der er cirka 70 år om at modnes, for at den
kan fungere. I Afrika har vi set sansen blive moden tidligere, men det kræver også en modningsproces gennem mange
aftener og nætter i buldrende mørke ved bålet, hvor de ældre fortæller, og de unge får skærpet sansen.
I den vestlige del af Zambia var der et hus, som kun Europæere ville bo i. Nær huset boede der en stor sort tyr, som
man ikke kunne se hovedet på. Den tyr kunne europæerne ikke erkende, og Afrikanerne vidste godt hvorfor. De var
defekte i hovedet. I Tanzania i provinserne Sumbawanga og Singida ville folk fra hovedstaden simpelt hen ikke besøge,
for her var der farlige væsener, og de herskede især om natten. Man kunne godt se sporene efter dem, men her skal
man tage sig i agt, for de er så snedigt indrettet, at fødderne sidder omvendt på dem, så det ser ud som om, de går
baglæns. De samme væsener er ikke onde, men alligevel snedige, for de kan overtage et menneske om natten. Det
stakkels menneske skal så arbejde for dem hele natten som en Zombi. Næste dag vågner menneskerne trætte og
udasede med nogle vage fornemmelser af, hvad der var sket i løbet af natten – som en drøm. Muskler og led er ømme
og kan næsten ikke bruges.
DET SAMME SKER PÅ ANHOLT.
De her væsener er nok ophobet på Anholt, for de kan ikke slippe
herfra. De kan hverken tage med færgen eller med fly, så vi må
leve med dem, og det går da også for det meste helt fint. De er
jo ikke onde, og for den sags skyld heller ikke gode. De kan ikke
tillægges nogen værdi. De er nærmest som en Geist. Ikke en
Poltergeist, som laver larm, og som engang var løs i Laksegade.
Det er bare en Geist, og sådan nogle skal man passe på ikke at
miste. Det er en katastrofe at miste Geisten.

Der er mange ritualer man kan ty til for ikke at miste Geisten. Mange bruger en væske, som er fremstillet af humle og
gær. Den skal helst indtages i nærheden af brugsen. Saft fra druer er også meget anvendt. Udtræk fra specielle bønner,
der er malet til pulver, bruges også meget og tit i små selskaber. Endelig bruges plantedele ind rullet i hvidt papir. Man
sætter den ene ende i munden og sætter ild til den anden ende og suger røgen ind. På Anholt anvendes flere slags
planter. Nogle bliver dyrket på øen.
Alle på Anholt over en vis alder kender til disse væsener. Engang var der en professor fra Århus, som mente, han kunne
indfange sådanne væsener og bruge dem i en kult, men det kunne han naturligvis ikke, og han blev til grin for alle på
øen.
I et hus på øen kan væsenerne høres om natten. Man hører tydelige trin som om et barn løber over loftet fra et rum og
tværs igennem huset. Man kan dog kun høre væsenet hvis vinduerne i gavlen er lukkede, for så kan væsenet ikke komme ud. Et andet sted på øen har flere oplevet, at et væsen har ringet med en klokke, som sidder på et hus. Det er dog

ikke alle, der har udviklet deres sanser så godt at de kan høre klokken.
Kitte
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Livestreaming af Aarhus Universitets offentlige foredrag i
Naturvidenskab på Biblioteket på Anholt skole.
Anholt skole har i samarbejde med Anholt Bibliotek og Anholt Højskoleforening indgået
en Aftale med Aarhus Universitet om at livestreame et antal offentlige naturvidenskabelige foredrag. Arrangementerne finder sted i efteråret 2019.
Nedenfor er der en udførlig beskrivelse af det første af foredragene. Forud for hvert foredrag hænger vi plakater op i Brugsen og på plankeværket. De der gerne vil have mail
om foredragene, kan henvende sig til Gyrite eller Simon – så sender vi.
Der er det særlige ved foredragene, at man ikke efterfølgende kan finde dem på nettet.
Det er en oplevelse her og nu – så hvis du ønsker at blive klogere på rummet, snedige
bakterier, klimaet og andre naturvidenskabelige emner, formidlet af anerkendte forskere, så grib muligheden mens den er der.
Simon og jeg har talt om, at det kunne være hyggeligt at indlede nogle af foredragsaftenerne med fællesspisning – så hvis du eller din nabo har lyst til at være med omkring
madlavning – er du mere end velkommen.

Tirsdag 08-10-2019 kl. 19.00 – 21.00
Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet
Note: Foredraget er en opdateret udgave

Vi begynder turen med at besøge overfladerne på Venus

af et tidligere foredrag i serien.

og Mars hvor vi skal besøge lavasletter, store isgletsjere

På rumkrydstogt ud i Solsystemet

og enorme kløfter. Vi fortsætter ud i Solsystemet og ser

Forelæser: professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Insti-

på Jupiter og dens måner med kæmpevulkaner og dybe

tut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

have under tykke iskapper. Ved Saturn ser vi på dens

Sprog: dansk

enorme ringsystem og besøger dens måne, Titans, kolde

Entré: gratis

overflade inden vi bevæger os ud i det frosne, ydre Solsystem hvor vi skal se på ismåner, dværgplaneten Pluto, og

Vi drager på et rumkrydstogt og oplever en række fasci-

den fjerne iskolde Ultima Thule.

nerende naturscenerier i Solsystemet. Vi besøger planeter, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer

Alle bevægelser for objekter i Solsystemet – både plane-

hvor betagende billeder og målinger afslører verdener

ter, måner og rumsonder – kan beskrives ud fra kend-

som er meget forskellige fra Jordens.

skab til tyngdekraften, raketligningen og viden om posi-

I foredraget tager vi på et enestående rumkrydstogt til en

tionerne af objekterne i forhold til hinanden. I 1687 be-

række fascinerende og smukke naturscenerier i Solsyste-

skrev Isaac Newton tyngdekraften matematisk og formu-

met. På en tænkt rejse fra Jorden besøger vi en række af

lerede i værket Principia bevægelsen af objekter under

planeterne, deres måner og småplaneter, asteroider og

påvirkningen af tyngdekraften. Det er i dette værk at

kometer. Og ved hjælp af billeder og målinger, foretaget

tyngdekraften formuleres som en universel kraft der vir-

af en lang serie af rumsonder, vil vi se nærmere på verde-

ker mellem alle objekter som har en masse. I foredraget

ner som er meget forskellige fra vores egen planet, Jor-

vil vi også se på hvordan planeters, måners og rumson-

den.

ders baner afhænger af tyngdekraften og hvordan man
præcist kan beregne hvilken bane en rumsonde vil følge

De sidste års forskning har åbenbaret nye egenskaber

på sin rejse rundt i Solsystemet.

ved Solsystemet – det har vist sig at Solsystemet har en

Foredraget bliver illustreret med et væld af betagende

langt større diversitet og mangfoldighed af fænomener

billeder fra NASA og ESA's rummissioner.

end man forestillede sig var muligt.
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Du kommer til at høre om Mars’ udvikling gennem tiderne. Fx at for 3,9 mia. år siden var ca. halvdelen af Mars’
overflade dækket af vand.
Siden ændrede klimaet sig – det blev koldere: og i dag
finder vi store isglejsere på Mars’ nord- og sydpoler. Her
ses et foto af is i bunden af et krater på Mars. (Foto: ESA)

Signaturbillede til foredraget 'På rumkrydstogt ud i Solsystemet'. Det blå vulkanudbrud på Jupiters måne Io
sender svovlholdigt lava et par hundrede kilometer op
over Ios overflade. Det indre af Io er smeltet på grund af
de kraftige tidevandskræfter fra Jupiters enorme tyngdefelt. Det skaber kontinuerlige vulkanudbrud og åbne søer

Den 1. januar 2019 passerede NASA’s rumfartøj New Horizons det
fjerne isdækkede objekt Ultima Thule som ligger langt uden for
Plutos bane i den kolde og mørke del af Solsystemet. Ultima Thule
blev dannet i Solsystemets barndom for mere end 4 milliarder år
siden og består af to ”snebolde” som har en diameter på hhv. 14 km
og 19 km – objektet har derfor fået kælenavnet ”snemanden”.
(Foto: NASA)

med smeltet lava. (Foto: NASA)

Tirsdag 22-10-2019
Titel: Snedige bakterier
Tirsdag 29-10-2019

Solsystemets næststørste planet, Saturn, har et impone-

Titel: Viden om vand

rende ringsystem. Under foredraget vil du høre at ringsy-

Tirsdag 05-11-2019

stemet løbende forandrer sig og hvordan det er dannet

Titel: Mennesker i klimaets brændpunkter

og opløses – ringene påvirkes blandt andet af tyngde-

Tirsdag 12-11-2019

kraften fra Saturns mange måner. (Foto: NASA)

Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark
Note: Foredraget er en opdateret udgave
af et tidligere foredrag i serien.
Tirsdag 19-11-2019
Titel: Forædling af mennesket – før og nu
Tirsdag 26-11-2019
Titel: Luften vi indånder

Vi glæder os til hyggeligt samvær omkring spændende
emner.

Med venlig hilsen
Simon Døssing og Gyrite Andersen
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Et stort tak til alle jer, der bidrog til at gøre
Lauras konfirmation til en festlig dag,
både i kirke og til fest.
Kærlig hilsen Laura, Anne og Klaus

Tusinde tak for pengegaven indsamlet i Brugsen i anledning af min 60 års fødselsdag. Pengene bliver sat ind

på den konto, der hedder ”Rejsen til Grønland 2020”. - Og tak til jer der kom og var med til jazzkoncerten i
kirken med Duoen ”Dust Shines” med Martin Schack på piano og Jens Jefsen på bas og tak til jer der blev og
hyggede omkring fadølsanlægget efter koncerten.

Jeg havde en fantastisk fødselsdagsweekend på øen –
der nu har fået endnu flere
fans.

Kærlig hilsen Gyrite

TOUR de ANHOLT

Nyt ansigt på turist- og færgekontoret
Birgitte Dahl Jeppesen, som flere nok
kender fra Anholt Vandsport, er ansat til
at assistere i de travle sommeruger på
kontoret.
Tag godt imod Birgitte.

Algot fra havet
Vi søger friske unge drenge og piger til sommerferiejob
som opvaskere på restaurant Algot.
Du skal være under 18 år.
Vi søger i ugerne 27, 28, 29, 30.
Du behøver ikke kunne arbejde i alle ugerne
- dog mindst to uger.

Onsdag den 17. juli
kl. 11.00
Vel mødt

Skriv til os på algotfrahavet@gmail.com

Hilsen Anholt United

Vi glæder os til at høre fra dig !
M.v.h. Klaus & Anja
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SPAR KONGE, Anholt Havn din Købmand
Åbningstider fra 1. juli:
kl. 07.00 til kl. 21.00.
Fra 5. august til 16. august:
kl. 7.30 til kl. 17.30.

Søndage åben kl. 07.30 til kl. 19.15
Kom og smag Anholtlam vokset op hos Anholt gartneri, lammet er skåret ud
og klar til brug. Smagen af Anholt.
Mange gaveartikler i butikken, Anholt Gin, Anholt glas, Anholt spækbræt
og Anholt nøgleringe og Anholt T-shirt, m.m.

Vi har samarbejde med XL-byg tlf. 87 74 12 34,. og
Flügger farver i Grenå tlf. 86 32 38 88

Du ringer og henter varen hos os fragt og ekspedition 50 kr.

Vi støtter Anholt museum med dine flaskedonationer.
Følg os på Facebook på SparkongeanholtHavn
Ps. Ved køb over 1500 kr. Bringer vi dine varer ud, ellers 50 kr. i gebyr

De bedste vinde
personalet i Sparkonge Anholt Havn,
Karen tlf. 21634366
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Anholterhunde …..
Igen, igen og sidste gang
Øens ældste
hund, Freja på
snart 15 år. Bor
hos Morten og
Ulla på Nordstrandvej.

Finn og Anton som bor på Ørkenvej

Abonnement på Anholt-Posten
Så er det tid at betale abonnement på Anholt-Posten. Abonnementet for 2019 koster 250 kr. inklusiv porto,
der bedes indbetalt snarest på konto i Danske Bank ( 1551 - 1222538 ) eller via MobilePay 39455. Modtagere
af Anholt-Posten pr. mail skal betale 200 kr.

Anholt Vognmandsforretning ApS
Vi er kendt for at løse mange forskellige opgaver;

På vink og gensyn, Vognmand Jan, Liselotte, og det friske sommer crew
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1. maj på Anholt
Traditionen tro blev 1. maj fejret ved 4.maj-huset på havnen. Anders Rytter sørgede for, at de mere
end 50 deltagere følte sig tilpasse og bespiste – samt at der ikke manglede våde varer. Der var tre talere og en masse tilråb (mest HØRT!).
Hanne, som er radikal sagde: det ikke er jo hver dag en radikal bliver inviteret til at holde tale, men tak for
invitationen kære velfærdssamfundsborgere

Der skal ikke herske nogen tvivl om at arbejderklassen og dens kamp har fået os derhen, hvor vi er i dag.
(Peter Brøste indvender at lidt tvært: ja ja, os arbejdsgivere har intet foretaget os. Jeg svarer at jeg som radikal sætter stor pris på alle former for iværksætteri, men at han nok ikke var kommet langt uden arbejdere, og
deres kamp og fagbevægelsen jo nok trods alt er den, der har fået ferie og mere i lønposen og ikke arbejdsgiverne)
Der var et tidspunkt i historien, hvor kommunismen var samlingspunktet for at vi alle stod lige. Religiøsitet
blev vraget og traditioner overtog.
Vi må nok erkende at denne for et-partistyre, ikke er en form der har gjort verden til et sted. I mange af de

østeuropæiske lande er socialistiske ledere forvandlet til kapitalistiske højborge af selvsamme forhenværende eneherskende præsidenter.
EU er en ting. Europa er noget andet og er noget større og strækker sig helt over til Uralbjergene 1000 km
øst for Moskva. Det skal vi huske og vi skal stå sammen i hele Europa.
EU er unikt i verden. En konstellation, der er baseret på fred og frihandel. EU parlamentet er sådan skruet
sammen at man bliver ved med at forhandle til alle lande er enige. Derfor er lovteksterne som regel længe
undervejs. Komplekse lovtekster omkring klima, miljø, social dumping, narko og retninger for landbrug skabes altsammen i EU.

(Her bryder Anders Rytter ind, og kommer ind på flygtningedebatten og mener at EU har svigtet. Og jeg svarer at her har vi et eksempel på at landende ikke er enige, og understreger pointen med at det er det EU kan,
ikke at vedtage noget uden at alle er med)
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Vi har det som blommen i et æg. Minimumsnomeringer og test i folkeskolen er bagateller i forhold til hvad
mange mennesker står overfor i andre dele af verden.

Brexit har fået de 27 resterende lande til at stå mere sammen. Hadprædikanter som Vermund, Paludan og
dele af Dansk Folkeparti, tror jeg kommer til at få vores folketings fornuftige og ældre partier til at stå sammen
på samme måde. Jeg håber det samme sker i hele Europa. Indimellem skal der nogle kæmpeelefanter til at
få os til at se mere klart. Orban, Putin, Trump, Marie Le Penn med flere.
Vi ved hvad Putin er et produkt af, KGB, og vi ved hvorfor Orban har svært ved at indordne sig. Ting tager tid.
Demokrati tager tid. Det skal nok komme og den nye "adelige" storkapitalisme med den 1%, der ejer alt for
meget, skal nok vande ud igen. Men det kræver at vi står sammen og bruger den viden og det overskud vi
har, i vores velfærdssamfund. Vi er i den heldige del af verden, og det kalder på at vi er rummelige og tager
ansvar. Ansvar for vore egne i sociale bogligbyggerier, ansvar for at kunne se ud over både Putin og Trump,
og have respekt for de befolkninger som ind i mellem bliver gidsler for besynderlige valgkampe eller blot er
uvidende og har manglende kendskab til fake news.
Vi har noget at give af. Senest for 25 år siden, så vi hvad veltilrettelagte strategier for en genoside kan føre til,
i Rwanda. Det er der ingen der er interesseret i gentager sig. Der er heller ingen der er interesseret i en krig,
heller ikke Putin.

Og Susannes traditionelle tale var kort men aktuel og i tråd med traditionen:
Kammerater endnu engang glæder jeg mig over, at vi mødes her til 1. Maj
At mødes, at samtale, at prøve at forstå hinanden er noget af det vigtigste for at leve sammen og for at forandre verdenen.
For øjeblikket bliver vi på den mest ufine måde bombarderet med, hvor dumme andre er. Når statistikkerne
om kriminalitet og indsatte i danske fængsler tages som argument for, at en bestemt religion fostrer flere forbrydere, end andre religioner. Tænker jeg tilbage på min barndom, det var unge fra husvildebarakkerne og
saneringsmodne boligblokke, der sad i fængslerne. De hørte til de fattige, de mest udsatte, men de var ligeså
kristne som resten af befolkningen. Vi skal tænke os godt om, før vi angriber.
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Den som føler sig ekskluderet af fællesskabet har kortere vej til misbrug, sygdom og den kriminelle løbebane.
Vi danskere får at vide, vi er meget bedre end alle andre. Vi er på forkant med næsten alt, og her sørger vi for
alle. Men vi har mange fattige. folkeskolen havde tidligere stor betydning for vores kulturelle dannelse, nu er
det vigtigste, at vi klarer os godt i piza undersøgelserne. Måske skærer vi en del af vores gode uddannelse
væk ved at være så fikserede på resultater?
Jeg glæder mig over at høre udtalelser som “Så må vi jo betale mere i skat. “ måske er nogle af os ved at finde ud af, at fællesskabet er vigtigere end store huse, dyre biler og oversøiske rejser. Måske tanken på klimaet hjælper os til at få øje på andre værdier end forbrug?
Vi er en del af jordens befolkning, en meget privilegeret del, alt det store og svære forsvinder ikke ved at blive
ignoreret eller nedgjort. Klimakrisen kan måske få os til at samarbejde og gennem møder og samtaler rejse
os til handling for fællesskabets overlevelse.
Kom lad os danse og synge og drikke et glas på en sjovere fremtid for os alle. Skål kammerater

Jens talte om landbrugets udledninger og manglende selvjustits. Grundvandet og dermed drikkevandet er i fare mange steder i landet og apropos drikkevand, så læs om det Anholtske drikkevand andet
sted i denne udgave af Anholtposten.

Kitte

Fotos: Thomas Kjær-Andersen
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Anholt Kulturforening

arrangerer igen i år
vores kunstkaos

Langt Ude på Anholt.
Vi fortsætter blandingen af oplevelseskunst og deltagelseskunst. Så du får lov til både at
se på og skabe dig.
Nyd musikken i haven ved Det
Blå Hus, nyd udsigten over Anholt fra Nordbjerg med jazzet
orgelmusik i ørerne, syng morgensang på Byens Bakke, bliv
klog på sorte huller med foredrag på Sønderbjerg, gå på
danseskole i forsamlingshuset
og meget mere.
Vigtigst nyd Anholt og hinanden i godt selskab.
Vi mangler som altid friske frivillige, der vil være med til at give øen endnu en kulturindsprøjtning.
Så kontakt Anholt Kulturforening af 1995. TEL: 23118572
Eller bliv medlem ved at sende kr. 100 på Mobile Pay 405009, husk at anføre “medlem” samt ”navn”.
Der bliver solgt armbånd for 150 kroner på færgekontoret Anholt og ved arrangementerne.
Følg os på facebook eller langtude.com

Rasmus Stenholm spiller hammondorgel under sidste års koncert på Nordbjerg.
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Åbningstider Sommeren 2019
Til og med fredag d. 21. juni
Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

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

Varmt morgenbrød i weekenden
og sommerferien

Uge 26 (lørdag d. 22. – fredag d. 28. juni)
Mandag - Søndag
8 - 20
Uge 27 – 31 (lørdag d. 29. juni – fredag d. 2. august)
Mandag - Søndag
7:30 - 21
Uge 32 (lørdag d.3. august – fredag d. 9. august)
Mandag - Søndag
8 - 20

Mandag - Torsdag
Fredag

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

Lørdag
Søndag

8-12
8-12

Uge 33 – 41 (lørdag d.10. august – fredag d. 11. oktober)
I forbindelse med Anholt Marathon og eventuelle
ændringer i færgens sejlplan tilpasses
åbningstiden, så alle kan nå at købe ind!
Ændringer annonceres i butiksdøren,
på LokalBrugsen Anholt (Facebook), samt på sms.

Stort oprydningsudsalg i
vin afdelingen
– hele sommeren

Bestil i butikken
og få 5% rabat
Med ønske om en dejlig sommer på Anholt,
Tlf.: 86319020 ∙

e-mail: 02100@coop.dk

venlig hilsen personalet i Brugsen

∙ facebook: LokalBrugsen Anholt
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Det var dejligt at mange så
Anholt til kystsikringsindvielsen

Golfbilerne er IKKE
idiotsikre...
Overhørt hos par på øen:
Han er på vej til havnen.
Hun: "Kom nu ikke hjem med en dårlig pig!"

Nyhed på færgen: Tip en ankomsttid
Ved fælles hjælp kan selv
ældre herrer på Anholt
godt klare en ordentlig rejsning.

Amfibiekøretøj

Skolens nye pedel bliver nok ikke gæste-bartender
på Dørken...

Den nye kaptajn er så glad
for sit arbejde at han møder
ind på fridage...
Tommys CO2-neutrale skraldebil

Fagligt møde i Anholt United...
Har Anders skiftet parti ?
Lært på færgens Venlighedskursus:
”Vi må tage de sure med det søde..”
Hvis der er nogen der har noget at sige… så skal de holde deres kæft.
Så de ikke kun køen til
pølser og fadøl???

