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Dato       Kl.       Emne                          Sted                             Arrangør 

Skriv din titelAktivitetskalenderen 

Redaktionen af dette nummer 
 

Kirsten Nøhr 
            kin.nohr@gmail.com 
Etly Steenberg 
 etly@mail.tele.dk 
Bo Led Andersen 
           boledandersen38@gmail.com 

Signe Hylby 
 hrsocialraadgiver@privat.dk 

 
Deadline næste nummer: 

Mandag den 12. november, 2018 
 

Forventet udgivelse: 
Uge 49,  2018 

 

Alle indlæg modtages, vi hjælper gerne 
med indskrivning. Skriver du på PC, så 
send teksten i en mail eller i Word/
Publisher. Medsend gerne illustrationer 
i jpg-format. 

 

Annoncer: 
Der er mulighed for annoncering. Vi 
hjælper gerne med at sætte annoncen 
op. Priserne er jo rimelige, og bladet er 
f. eks. til salg til turister om sommeren. 
 

De rimelige priser: 
 1/1 side kr.:  600,- 
 1/2 side kr.: 400,- 
 1/4 side kr.: 250,- 
 1/8 side kr.: 150,- 

 

ANHOLT-POSTEN udgives af  
Anholt Borgerforening med støtte  
fra Menighedsrådet og udkommer  
4 gange årligt.  
Kontingent: 
Medlemskontingent til  
Anholt Borgerforening: 
(kun for fastboende på Anholt) 

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

(inkl. abonnement på Anholt-Posten) 
Abonnement på Anholt-Posten: 
Tilsendt med post/uddelt  
på Anholt:     250 kr. 
Tilsendt pr. mail:   200 kr. 
Kontingent og abonnement indbetales 
på konto i Danske Bank 1551 – 
1222538, 
på turistkontoret eller til kassereren. 
Nye medlemmer af borgerforeningen 
og nye abonnenter kan henvende sig til 
kassereren Poul Jessen-Klixbüll 
(pklix@pc.dk el. 66108054). 
 

Oplag dette nummer: 300 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 

Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Tors- 
dage 

19.00 Yoga Gymnastiksalen Gitte 

16/10 17.30 
Efterårsfest og  
plukkeugestart 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg og Anholt Gin 

18/10 19.30 
Foredrag om Hav-
brug 

Forsamlingshuset 
Anholt kulturforening  og  
Anholt højskoleforening 

19/10 20.00 Enebærhøstfest Dørken Anholt Gin 

24/10 18.00 
Pensionistmiddage 
starter 

Forsamlingshuset Forskellige kokke 

26/10 17.00 Halloweenfest Skolen Foreningen Anholts Børn 

27/10 18.00 Lukkefest Kroen Kroen 

2/11 19.00 J-dag Tårnværelset Brugsen 

6/11 19.30 Sangaften Kirken Kirken 

10/11 12.00 Tøjbyttedag Gymnastiksalen Berit og Signe 

22/11 19.30 Foredrag med musik Kirken Kirken 

1/12 14.30 Glögg-dag m.m. Brugsen Butiksrådet og Anholt Gin 

2/12 14.00 Andespil Forsamlingshuset Anholt Borgerforening 

19/1 14.00 Anholt har talent Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 

26/1  Skolens jubilæum Skolen Skolen 

Redaktionen har ordet…. 

Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. Vi anmoder om at 

deadline overholdes og at indsendte artikler sendes i en mail eller i Word/

Publisher. Medsend gerne illustrationer i jpg-format. Hvis du/I har ideer til 

interessante emner, fine billeder eller sjov til bagsiden, så kom med det.  

Vi anmoder om at indsendte artikler har almen interesse og handler om 

holdninger til sager og ikke til personer.                                                 

 Redaktionen 
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Siden sidst 

Det har været den vildeste sommer. 

Vejret har været fantastisk og de besøgende ekstremt mange. For os 

der bor her fast er somre meget overvældende og ikke mindst denne. 

Vi forsøger så godt vi kan på alle måder at servicere vores gæster.  

De elsker jo Anholt lige så meget som os. Men i år har det ”trukket 

tænder ud”. Aldrig har vi haft så travlt, alle sammen.  

Til gengæld er der overskud på alle fronter. Alle har nydt godt af de 

mange besøgende. Det ene arrangement har afløst det andet, med start 

i uge 27 og hummerdage og loppemarked på museet. Loppemarked på Jordemoderpladsen og cykelløb i uge 29. Anholt Festi-

val og Maleriudstilling i uge 30. Dette blev afløst af Anholt Langt Ude i uge 31 og 32. Så var det Anholt Litteratur Festival i 

uge 33 og Prøv en Øbo i uge 34, samt Anholt Marathon i uge 35 og dragetur i uge 36. Og midt i alt det andet masser af mulig-

heder; fodboldskole og billedskole, musik og andre arrangementer på Kroen, Ved Vejen, Tanternes Hus, Anholt Røgeri, Ora-

kelbar, Algot og Dørken. Heldigvis overlever Anholts berømte ro og  fred. Ørkenen og strandene forbliver de samme. 

Sommeren er gået godt, ingen ildebrande trods, at alt var så tørt og vi har vandingsforbud. Fantastisk som alle passer på vores 

ø. Mange træer og buske er gået ud og det er spændende at se hvad der er tilbage når foråret kommer. 

Kystsikringen er i fuld gang. Alle følger med, med stor interesse. Mere herom inde i bladet.  

Der arbejdes fortsat med projekt højskole på Anholt og de har været så heldige at få 150.000 kr. fra Nordea-Fonden. 

Kommunen skal spare penge og det mærker vi også på Anholt i de kommunale  systemer som skolen, børnehaven og hjemme-

plejen. Vi håber det går.  

Ingen har forladt øen, men til gengæld har vi fået en ny skibsfører med hustru og børn og således fået 4 nye fastboende til øen. 

Velkommen til Carsten, Susann, Cecelie og Cocco. Vi får også to nye beboere under projekt ”Prøv en ø”. Velkommen til Si-

mon og Ane. Desuden vil Emilie og Karl gerne blive her. Dejligt når unge mennesker vil slå sig ned. Vi håber de får et sted at 

bo. 

Tre ”ø-boere” er døde; Esther Rasmussen, Inge Stubbe og Egon Buonaventsen og selvom de ikke boede her mere hørte de 

alligevel til. Og lige inden Anholtpostens udgivelse døde endnu en øbo, Sven Thomsen.  

Nu bugner øen af frugter og smukke farver. Efteråret er på vej og vi er ved at finde os selv igen efter sommerens travlhed og 

uro. En fin balance for vores lille samfund. Nu glæder vi os til igen at have tid og til at være sammen med hinanden.  

Vi ønsker alle vores læsere et alletiders efterår. 

Redaktionen 

Foto: Bo Led Andersen 

 

Sommer 2017, juli måned 
 

 Antal passagerer med færgen: 10269 

  Antal passagerer med air taxi:  851 

  Antal overnatninger i havnen:  6158 

Sommer 2018, juli måned 
 

 Antal passagerer med færgen: 11074 

  Antal passagerer med air taxi:  856 

  Antal overnatninger i havnen:  8387 

Sommer 2017, august måned 
 

 Antal passagerer med færgen: 4114 

  Antal passagerer med air taxi:  308 

  Antal overnatninger i havnen:  2326 

Sommer 2018, august måned 
 

 Antal passagerer med færgen: 4791 

  Antal passagerer med air taxi:  428 

  Antal overnatninger i havnen:  1750 
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Efter et fantastisk varmt forår og en forrygende sommer, 

hvor tørken var så massiv på øen, at det traditionelle 

Sankthansbål måtte aflyses, så er borgerforeningens be-

styrelse klar til at trække i arbejdstøjet igen og tage fat på 

de opgaver, der venter.  

 

Kystsikringsprojektet er endelig afsluttet fra vores side. 

De sidste gaver er uddelt og resterende vinflasker er for-

æret til onsdagsspiseklubben for pensionister. Det flotte 

beløb, som vi fik indsamlet via crowdfunding er nu over-

ført til Norddjurs kommune. Ja og på strækningen mellem 

havnen og campingpladsen kan man dagligt se, hvordan 

projektet skrider frem. Det er virkelig en fornøjelse. 

 

Vores næste store fokusområde er bosætning. På Anholt 

er der efterhånden stor mangel på børnefamilier og ligele-

des på egnede lejeboliger. Anholt er derfor, sammen med 

6 andre øer, blevet en del af et stort bosætningsprojekt, 

som Sammenslutningen af danske småøer har søsat her i 

september. Vi håber at projektet kan være med til at give 

os inspiration til, hvordan vi kan tiltrække nye beboere. 

Men det kræver jo også, at der er boliger at flytte ind i! Vi 

har gennem flere år rykket kommunen for muligheden for 

at etablere flere lejeboliger på øen, men nu har vi fået 

endelig besked om, at det kan Norddjurs ikke. Årsagen er, 

at man vurderer, at byggeprisen på øen er så høj, at det 

ikke vil være muligt at få støttekroner fra staten. I stedet 

er borgerforeningen gået i gang med at undersøge mulig-

heden for at oprette en boligfond, som kan være grundste-

nen i finansiering og opførelse af flere lejeboliger. 

 

Et andet fokuspunkt er bedre bredbånd på øen. Anholt har 

fibernet fra fastlandet igennem kablet fra vindmøllerne, 

men der er ikke fibernet ud til de enkelte huse. Det bety-

der, at mange huse på Anholt har maksimalt 5 eller 10 

Mbit/s download og 1 eller 2 Mbit/s upload, så man kan 

søge støtte fra bredbåndspuljen, hvis man laver et lokalt 

projekt.  I 2017 lykkedes ikke at få nogen udbydere til at 

byde på projektet, hvor 40 husttande på Anholt havde 

tilmeldt sig. Vi er nu blevet kontaktet af Henrik Friis fra 

Syddjurs kommune, som gerne vil hjælpe med at lave en 

oplysningskampagne i løbet af det kommende år, så flere 

husstande vil gå med i et projekt om at søge puljen i 

2019. Det er nemlig en forudsætning, at der er mange 

med i projektet, hvis vi skal have en bredbåndsudbyder til 

at gå med. Det kommer til at koste ca. 4000 kroner at få 

lagt fibernet ind på sin grund i projektperioden. Efterføl-

gende vil prisen være mellem 30-50000 kroner. Man kan 

læse meget mere om bredbåndspuljen på Energistyrelsens 

hjemmeside. 
 

Godt og lunt efterår til alle fra Borgerforeningen 

 

Nyt fra Anholt Borgerforening 

                                          ANHOLT HAR  

                   T     LENT 
19-01-2019 kl. 14.00 i forsamlingshuset 

Så er det nu i skal begynde at tænke over, hvad i har lyst til   
at optræde med af talenter, narrestreger og evt. pinligheder.  

Børnene er gået i gang med at øve sig. 
Vi mangler stadig deltagere, så smid hæmningerne og lad os  
vise børnene at de voksne også kan, og lad os få en sjov  

og dejlig dag sammen.  
Intet er for skørt eller pjattet. 

 

Tilmelding til Signe 25560131 eller Anja R. 29873688 senest d 17-01. 

A 
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   Anholt museum 
Museet er ved at takke af for i år.  

Man kan dog stadig besøge museet ved at ringe til Etly på telefon: 86319042 eller 21399042. 

Vi har haft åben hele sommeren, loppemarked og Etly har haft byvandringer to gange om ugen, med stor til-

slutning. Maleriudstillingen som fandt sted d.27. juli 2018 for 9. gang lykkedes igen, fordi 19 udstillere bidrog 

med i alt 84 værker, som blev set af et begejstret publikum, som alle håber, at der også bliver en maleriudstil-

ling til næste år. Stort tak til alle udstillere og Maria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også stor TAK til Ole Böttzauw for sin kamp med at få spindehjulet til rebslageri tilbage til Anholt. Den kan 

ses på museet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi skrev i forrige nummer af Anholt-Posten har vi en indsamling til museet i gang. Vi har et lån som skal 

betales tilbage i 2020. Vi mangler 130.000 kr. 

Hvis man vil hjælpe, kan man betale på netbank Reg.nr 1551 konto nr. 1937243 eller på mobilepay 20245079, 

man kan også betale manuelt til Kurt Danielsen eller på museet. 

På forhånd tusind tak, også til dem der allerede har tænkt på os. 

                                                                                                          Signe og Etly 
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Så er det igen tid for naturpleje på Anholt 

På Anholt findes Nordeuropas største lavhede med mange arter laver og andre sjældne planter, som er tilpasset de barske for-

hold med hård sol, tør sandbund og blæst. Laverne og de små planter trives ikke med høje træer og buske, som ændrer det lo-

kale klima og til sidst lukker helt af for solen. Ørkenen er fredet og udpeget som Natura 2000 område af EU, og Norddjurs Kom-

mune er forpligtet til at bevare den sjældne naturtype.  

 

Når du i disse år bevæger dig rundt på Anholt, kan du flere steder støde på områder, som er stærkt præget af naturpleje. Den 

første store plejeindsats blev gennemført på Anholt i 1990’erne, og på det tidspunkt var formålet at fjerne bjergfyr fra Ørkenen. 

Et arbejde, der siden er fulgt op med håndlugning af små nye fyrretræer. 

 

 I 2015 blev plejen genoptaget, og målet var denne gang at fjerne hybenrose, bjergfyr og birk, som havde spredt sig langs kysten 

i Ørkenen. Plejeindsatsen fortsætter de kommende år for at begrænse, at de uønskede træer og buske vokser til igen. Det kan 

se voldsomt ud, mens plejen står på. Nogle steder kan man ikke undgå at grave, fræse jorden eller trække rødder op. Men det 

har et formål – og de oprindelige planter og dyr vil igen indtage områderne, når plejen er tilendebragt. Formålet med naturple-

jen er også at holde skråningerne ud mod havet ved Sønderbjerg fri for tilgroning og at skabe flere lysåbne levesteder for plan-

ter, strandtudser og fugle i klitlavningerne ved Flakket. 

 

Naturplejen udføres af Norddjurs Kommune, og arbejdet forventes påbegyndt sidst i oktober med slutdato den 31. januar 2019. 

Projektet har fået økonomisk støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond, 15. juni Fonden og Økonomi og Indenrigsministeriet.  

 

Nedenstående kort viser, hvor naturplejen gennemføres:  
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Anholt Festival 2018 siger tak! 
 

Tingene gik op i en højere enhed, på trods af tørke og travlhed, og det blev jo en  

forrygende festival med masser af god musik, glade gæster og super stemning.  

Vi, i festivalbestyrelsen, er helt benovede og beærede over den støtte og hjælp vi har fået igen 

i år, som gjorde, at der overhovedet blev en festival, og at den ovenikøbet var så god.  

Vi forventer at kunne præsentere et godt regnskab på generalforsamlingen i januar! 

Tak til alle hjælpere, musikere og støtter både fastboende, fast-tilbagevendende og nytilkom-

ne! Tak til alle gæster fordi I bakkede op om nye rygeregler, cykelparkering,  

musikken og omsætningen i boderne ☺  

Og tak til alle ungerne på Anholt, fordi I også selv tager fat, både før, under og efter festiva-

len, så der kan komme nogle penge ind til festivalens gode formål: nemlig jer! 

 

 

 

 

 

Kærlig hilsen Støtteforeningen til Anholt Skole og Børnehave 

Tak! 

Vi havde et brag af en fest og en magisk vielse tilbage i august. Tak fra os til alle jer på øen,  

som uden tøven hjalp os med både det ene og det andet for at give os en suveræn dag.  

Vi er dybt taknemmelige og elsker om muligt Anholt endnu mere nu. 

Mange hilsener fra Kat og Jacob 
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Familien Beck’s sommerhuse på Kistehøjvej 
  

 

I anledning af opfordringen fra Ida Kolbjørn i Anholt-Posten nr. 135 om at fortælle historierne bag sommerhusene på 

Anholt, vil vi supplere med at fortælle om baggrunden for husene på i dag Kistehøjvej 84, 86, 86 A og 88. Oprindeligt 

var adressen på Sønderstrandvej. 

 

 

Det var i sommeren 1959 at vi som familie, far, mor og 3 døtre, som på daværende tidspunkt var hhv. 12, 8 og 2 år, før-

ste gang satte fødderne på Anholts sand. Vores fader var af en kollega blevet opfordret til at besøge øen, som kollegaen 

selv havde besøgt året før. Vi ankom efter en lang sejltur fra Grenå med “Nordbjerg” og blev orienteret om, hvordan vi 

kom op til Anholt By og hvor vi skulle bo og spise. Alle måltider blev indtaget i Ane’s Pensionat, som var det lave røde 

hus med stråtag overfor forsamlingshuset og vi skulle overnatte hos lokale anholtbeboere. De 2 første år blev det hos 

familien Johansson og i de to næste år hos familien Hjort. Der gik ikke lang tid før Anholt vandt vore hjerter og vores 

forældre gik i gang med at undersøge, hvilke muligheder der var for at købe en sommerhusgrund. På Sønderstrandsvej 

var 6 tdr. land til salg, de skulle sælges samlet. Det var for stort til en enkelt familie, så vores forældre og en anden be-

boer på pensionatet (Kaj Hammering) blev enige om, at de ville købe jorden, men de måtte samtidig finde nogle flere 

medkøbere, så det blev økonomisk overkommeligt. Det lykkedes, så vi og Hammering fik hver en grund på 1½ tdr. land 

og to andre fik en grund på hhv. 2 og 1 tdr. land. På dette tidspunkt var mindstemålet på en grund ½ tdr., fordi bevoks-

ningen mange steder var så lav, at selv mindreårige kunne se hen over den. Anholt har lige siden været vores foretrukne 

feriested.   

 

Vores forældre var forudseende og tænkte allerede dengang på, at grunden med tiden kunne deles mellem de tre døtre, 

så vi hver kunne få vores “parcel” og sådan er det også gået. Vejen ind til grundene var en smal sti, “Dykkerstien”, ma-

ximal 1 m bred med sand og fyrrenåle som køreunderlag. Efter indkøb af grunden blev der i det følgende år gravet 

brønd - 9 brøndringe dyb og med pumpe - holdt brøndgilde og i 1963 stod sommerhuset “Søndersten” færdig. Alt byg-

gemateriale inkl. brøndringe blev transporteret ind via “Dykkerstien”. For enden af “Dykkerstien” var der en stor åben 

plads, hvor igennem der var placeret pæle, der løb fra byen og til Sønderstrand og herfra videre til Pakhusbugten. Pæle-

ne havde ledninger af jern, så det var muligt at ringe/telegrafere. Pæleklitten på Sønderstrand har sit navn efter den pæl, 

der stod dér, en pæl som nu er gået til i vind og vejr. Da “Søndersten” blev bygget var der restriktioner for størrelsen af 

sommerhuse, det måtte højst være på 35 m2 og dertil et udhus og et “das”. Der var ikke indlagt vand eller strøm. Huset 

er et typehus fra en fabrik i Århus, Jytas, som få år før “Søndersten” blev bygget, havde bygget et sommerhus mangen 

til hos familien Posborg, som er nabo til “Søndersten”. Det blev afgørende for valget, at virksomheden havde kendskab 

til vilkårene for sommerhusbyggeri på Anholt. Ved indvielsen af huset kom en anholter og ven af huset, Basse, med et 

skilt, hvor han havde udskåret navnet “Søndersten”, fordi der angiveligt for flere hundrede år siden skulle havde ligget 

en stor hellig sten, hvor huset nu stod. Skiltet var lavet af et rygstykke fra en stol fra skibsprovianteringen på havnen og 

gav navn til huset. Området blev kaldt “Engelskmandens Have” og skulle angiveligt have været en begravelsesplads for 

engelske soldater, som døde under englændernes besættelse af Anholt fra 1809 - 14. Vi har aldrig i forbindelse med ud-

gravninger til sommerhuse fundet noget f. eks. uniformsknapper, tøj, sko eller skeletdele, der kan bekræfte dette. Idéen 

om, at området havde været en begravelsesplads, stammer måske fra de grøfter der er mellem de mange revler på grun-

den og som kan give mindelser om sammensunkne grave? I 1960'erne var der “langt” til Sønderstrand: 3 store klitræk-

ker skulle passeres inden, man nåede den brede sandstrand.  
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Holger Wolsing. Billedet stammer fra bogen: “Vor tid på Anholt, 1.februar 1965 - 1. August 1976" 

Vi fik hurtigt kontakt til børnene på Anholt og enkelte andre børn af sommerhusbeboere først som legekammerater og 

siden hen som bedste venner, som vi bl.a. festede med og kom ud at fiske med. Der var i 1960'erne ingen officielle re-

stauranter eller dansesteder på Anholt, men lørdag aften var der bal i Forsamlingshuset og på hverdagene mødtes vi hos 

Birger Sørensen i “Det gule Palæ” eller i “Kaliffens Hule” i et udhus til Albert Sørensen/Erik Sørensen’s bolig og vi hør-

te musik fra Radio Luxemborg og drak øl i betydelige mængder. Det var tider. Der blev skabt venskaber, som holder den 

dag i dag. Vi har været til hinandens bryllupper, er gudmødre og faddere til hinandens børn, holdt nytårsaften med kom-

sammen på præstens loft kl. 24 for at ønske hinanden “Godt Nytår” og vi mødes fortsat til hyggeligt samvær og gensidig 

glæde.  

 

I dag er der på den oprindelige grund 4 huse. Ud over det oprindelige “Søndersten”(86), som stod færdig i 1963, har 

hver datter med familie nu også et hus. Kistehøjvej 84, “Ingolaj”, er bygget i 1991, Kistehøjvej 86 A er bygget i 2010 og 

Kistehøjvej 88 i 2002.  Disse tre huse er hver især tegnet og bygget af familierne selv, så de er individuelt tilpasset til 

familiernes ønsker og behov. I forbindelse med en tidligere kommunalreform (1970), hvor Anholt blev lagt ind under 

Grenå Kommune, ændredes mindstemålet på sommerhusgrunde, da bevoksningen var blevet tættere og det gav mulig-

hed for at få flere skatteborgere i kommunen, hvis der blev flere sommerhusejere. Der blev lavet en lokalplan og vejen: 

Kistehøjstien blev planlagt oprettet, men dette er aldrig gennemført og i 2017 nedlagde kommunen “vejen”. I denne pe-

riode havde det nuværende Kistehøjvej 84 og 86 A adressen hhv. Kistehøjstien 9 og 11. I forbindelse med bygning af det 

nye vandværk blev det obligatorisk, at alle huse inkl. sommerhuse skulle tilkobles og alle private brønde nedlægges. Det 

var ikke obligatorisk at få indlagt el.  

  

Der kan fortælles mange gode historier, alt sammen begivenheder som har været med til at gøre øen til det sted, som det 

er i dag - elsket og uundværligt - bl.a. fordi, det gør de mange erindringer levende, når man kommer her år efter år.                                                                                

 
                                                                                                                                                        
 

 Lise A. Beck og Inger B. Beck, aug. 2018, 
                                                                                                                                 - “Beck’en-bunden”, som en vittig person har kaldt stedet! 



– Indsæt statement herVI KLARER 
DET HELE 
I GRENAA
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have hjælp til markedsføringen?
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Ny Skibsfører 

Vi er en familie på 4. Carsten 47 år, Susann 49 år, 
Cecelie 12 år og Cocco 9 år. 
 
Vi har boet de sidste 12 år i Stenhøj, en lille landsby 
tæt ved Frederikshavn. 
 
Carsten, oprindeligt fra Randers, har dels sejlet og 
haft maritime jobs i land siden 1991, bl.a. ved Søfarts-
styrelsen og Martec søfartsskolen i Frederikshavn. 
Kommer senest fra job i rederiet Svitzer. 
 
Susann, oprindeligt fra Thisted, har arbejdet som per-
sonlig hjælper i en årrække. Men arbejder nu som 
Livsvejleder. Hun har arbejdet i en del år som healer 
men gør nu hvad hun kan for at vende folks livssyn til 
lethed og glæde. 
 
Cecelie er en heste pige. Hun har redet siden hun var knap 6 år. Det må siges at være hendes største passi-
on. 
 
Cocco er meget alsidig og elsker at lege. Nogle gange kan hun godt trække sig fordi hun lige har brug for sit 
eget rum. 
 
Vi glæder os meget til at flytte til Anholt. Efter et par dage med fornem og fantastisk rundvisning må vi sige, at 

det lige er i vores ånd at skulle bo på Anholt  

Færgecaféen  
 
Min sæson er begyndt at nærme sig sin afslut-
ning, og jeg vil holde fri.  
Jeg vil få besøgt familien på fastlandet, skal til 
min brors bryllup, besøge Prag og Østrig og må-
ske andre overraskelser... 
  
Det har i år været en ekstremt travlt og presset 
sommersæson, men vi skal være meget taknem-
melig for, at så mange ville besøge vores lille  
perle...heldigvis har jeg haft Thomas og min  
datter (på jævnligt besøg) til at sørge for at 
"førerbunkeren" fungerede, og at der hver dag 
blev sørget for aftensmad, så jeg kun skulle  
koncentrere mig om caféen og tingene omkring 

den ..Tak til jer..  
 
Sommertøjskrise kunne jeg ikke kende i sæso-
nen, for der var kun arbejdstøj og sengetøj at for-
holde sig til.  
Ret nemt 
 
Jeg lukker fra søndag i uge 42 og åbner igen  
fredag d. 21. december til d. 2. januar 2019 
 
Tak for alle besøgene og smilene i Caféen, jeg er 
meget taknemmelig.  

Fra Gitte  
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Foto: Bo Led Andersen 

Nyt fra Anholt skole 
 

Skoleåret er godt i gang på Anholt skole. De første uger var kvælende 

varme og det var ret svært at koncentrere sig om matematik, tyske 

verber og lyrikanalyser, men nu har efteråret holdt sit indtog og rutiner-

ne lægger sig langsomt trygt om skolens liv.  
 

En af rutinerne er at eleverne tager på tur til fastlandet den sidste uge 

af august. Ældste klasse var i Nordjylland for at studere forskellige ting, 

som man ikke kan finde på Anholt. De besøgte bl.a. et rensningsanlæg, 

en kalkstenshule, et moderne bibliotek i Hjørring og et kunstmuseum og de nåede også en ridetur på stranden og komme en tur i 

biografen og tage på shopping. Der skal ikke så meget til, før man bliver imponeret, når man er vant til kun at kunne shoppe i Brug-

sen til daglig. Vi er meget glade for Brugsen ! og den udfylder fint de fleste af ens daglige behov, men når man er en pige på 13 år, 

så trænger man indimellem til nyt blod hvad shoppemuligheder angår. 
 

Yngste og Mellemste klasse deltog i Middelalderfestivalen på Gl. Estrup og var på Moesgaard museum i Aarhus og for nogen var 

det første gang, at de havde flere overnatninger hjemmefra uden forældre og det gik over forventning.  
 

Og så får vi nye elever. Den nyansatte kaptajn på færgen flytter til øen med kone og 2 døtre, der skal gå i henholdsvis Mellem og 

Ældste klasse. Vi glæder os meget til at byde de to nye elever velkommen på skolen. 
 

Regeringen har en målsætning om at eleverne i den danske folkeskole fortrinsvis skal undervises af linjefagsuddannede lærere. Det 

er en rigtig god målsætning, men for en lille skole som Anholt skole er det ikke muligt helt at opfylde. Vi prøver at uddanne os ud af 

problematikken og så prøver vi med lidt utraditionelle løsninger. Vi har p.t. ikke en uddannet idrætslærer, så for at give eleverne 

den optimale idrætsundervisning – specielt de ældste elever, der kan ” risikere” at skulle til afgangsprøve i faget i 9. klasse – har vi 

frikøbt en idrætslærer fra Grenå til at varetage idrætsundervisningen i 2 uger i dette skoleår.  
 

Det betyder, at hele uge 41 er idrætsuge for de Ældste elever – hvor de kommer igennem mange discipliner inden for faget, lige fra 

springgymnastik til boldtræning og teori om hvordan kroppens muskler arbejder bedst muligt. Yngste og Mellem er med det meste 

af dagen og Jakob, der er elevernes daglige Idrætslærer får muligheden for at suge til sig fra en erfaren idrætslærer.  
 

Og så skal der laves mad. I uge 46 skal Ældste klasse deltage i Arla fondens madlejr på Fyn sammen med en klasse fra fastlandet, så 

udover at lære en masse om madlavning og kostens optimale sammensætning, får de også mulighed for at prøve at gå i en klasse 

med mange elever.  
 

Anholt skole er som man kan læse af ovenstående på mange måder en helt almindelig folkeskole, hvor eleverne får undervisning i 

nøjagtigt de samme fag som alle andre folkeskoler, men så er vi jo altså ret anderledes på nogle punkter. Det mest iøjnefaldende 

er størrelsen, der giver nogle udfordringer, da sådan noget som gruppearbejde er ret vanskeligt med så få elever. Men der er også 

mange indlysende fordele ved at der er så få elever om den enkelte lærer. Det er ikke muligt at gemme sig på klassen, så eleverne 

bliver set af lærerne og kan ikke undgå at være godt med fagligt. Og så nyder vi godt af Understøttende Undervisning, som vi bl.a. 

bruger på at lade noget af undervisningen i Yngste og Mellemste klasse foregå i udeskole. Når man bor i så særpræget og smuk 

natur, som vi gør, vil det være ærgerligt ikke at bruge den.  
 

Og vi bruger den på flere måder i undervisningen. Når vejret tillader det i sommermånederne, foregår svømmeundervisningen i 

havet. Eleverne har heldragter på og cykler ned til havnen, hvor der er markeret en bane på campingstranden. Resten af året kom-

mer de 3 gange til Grenå, hvor de får svømmeundervisning i svømmehallen. Det tager en hel dag og man risikerer at færgen vipper 

hele vejen over og hjem igen – hvilket mystisk nok ikke tager modet fra eleverne. De er simpelthen seje de Anholtbørn.  

Gyrite Andersen, skoleleder  
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Drageturen 

2018 
Foto: Anka 
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Så skal vi videre med historien om det gamle Sømands-

hjem og Skibsproviantering, nuværende Pakhus, som 

startede i sidste nummer med den mærkelige sag om 

skuddet på den stakkels kommis. 

I år 1900 fik Anholt en ny ung Præst: Niels Christian 

Christensen, han blev meget optaget af forholdene på 

øen, og havde mange gode ideer, her lader vi ham selv 

fortælle om ”Et fiskerhjem” i hans erindringsbog ”Præst 

på Anholt på Anholt 1900 – 1912”: 

 

”Et fiskerhjem ved havnen. 

Når fiskerne kom i havn - ofte efter store strabadser - 

og trængte til at få deres proviant kompletteret, måt-

te de den lange vej til Anholt By for at få lidt kaffe, 

sukker, tobak eller anden kolonial. Men desværre var 

det ikke altid disse ting, der var det vigtigste. Navnlig 

de svenske fiskere var higende efter den danske 

snaps. Så gik de i flokke til byen, belæsset med fla-

sker og dunke, ja endog de små ankre, som de brug-

te til flåd for sildegarnene, og som jeg tror de kaldte 

kuttinger. Dem fik de let fyldt i byen, men de nåede 

sjældent ombord, uden at der måtte smages på va-

rerne. Det skete i en lille lund på vejen mellem byen 

og havnen og den fik snart det uhyggelige navn 

”Brændevinlunden”, hvor man kunne finde fiskerne i 

en sørgelig forfatning. Naturligvis gik der vel en del 

sprit uden om toldvæsenet til de hjemlige fiskeplad-

ser. Man mente, at fiskerne sænkede de velfyldte kut-

tinger ned på havbunden. En snor med et korkflåd 

dannede så kending for opfiskning. Men det var jo 

det svenske toldvæsen, det gik udover. 

Jeg fandt, at Anholt Havn på grund af disse forhold 

savnede et fiskerhjem med proviateringsforretning, 

en sal, hvor de kunne mødes og et par gæsteværel-

ser i påkommende tilfælde, og jeg besluttede at ar-

bejde hen til et sådant, naturligvis tørlagt for spiritus. 

 

Kunne jeg nu få de fiskere, der søgte Anholt Havn, til 

selv at løse denne opgave mod at få monopol på pro-

viantering og afholdsbeværtning, mente jeg at kunne 

skaffe dem det fulde udbytte af foretagendet. Jeg lod 

da udarbejde planer og tegninger af bygninger og 

sendte disse rundt til alle betydelige fiskepladser 

rundt i Kattegat med opråb til fiskerne hver især at 

tegne en aktie på mindst 10 kr. Men der blev ikke 

tegnet en eneste. Så måtte jeg en anden vej. Jeg gik 

til indenrigsministeriet med ansøgning om bevilling til 

at drive et fiskerhjem på Anholt Havn og til finansmi-

nisteriet med ansøgning om de fornødne penge til 

opførelse af de nødvendige bygninger efter forelagte 

planer og tegninger. Det så virkelig ud til at skulle 

lykkes, men nu kom der en mand med en slæde i 

vejen.  

 

 

 

 

Fra det gamle arkiv 

Dækket op til fest i Salen, bemærk bjælkerne. 

Skibsprovianteringen 
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 Det var fiskehandler Brammer fra Lynæs. Han tilbød 

ministeriet at opføre bygningen og drive et fiskerhjem 

på Anholt Havn mod at få eneret og det fulde udbytte 

af forretningen, og han fik bevillingen. Dog reddede 

jeg mødesalen, som kunne rumme et par hundrede 

mennesker, og jeg reddede fiskerne fra spiritusbevil-

ling. Senere holdt jeg mange gode møder med god 

tilslutning i fiskerhjemmets store sal. Men fiskerne 

selv gik jo glip af udbyttet af forretningen, der vist til 

tider er ganske god, dog det vedkommer jo ikke mig. 

Jeg var tilfreds med at opgaven var løst”. 

 

Selve huset var indrettet med Skibsprovianteringen mod 

nord, diverse gange. Stuer, Sal m.m. længst mod syd en 

havestue med hele endevæggen dekoreret med et stort 

maleri, et sydlandsk motiv, måske Venedig. På Bjælker-

ne i Salen stod forskellige sentenser, f.eks. ” De gamle 

Vikinger drak altid et glas til -. ( Det er nok kommet ef-

ter Præstens Tid) 

Hvem der fulgte efter Brammer som ejer af huset vides 

ikke nøjagtigt, men i 1927 kom Niels Hald, født 1884 i 

Holstebro, til Anholt, han blev her til sin død i 1953.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han var en populær skikkelse i huset og på havnen, blev 

også en tid Sognerådsformand på øen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han giftede sig i 1934 med Ruth Jo-

hansen og der kom 3 børn, Kaj, Lis og 

Niels.  

Efter mandens død, drev Ruth Hald 

forretningen videre, senere var det søn-

nen Niels der havde den i et par år. 

 

etly 

Købmand Niels Hald 

Ejvind Sørensen, Vilhelm Grentzmann, Niels Hald, Ruth Hald,  
Ludvig Grentzmann og Tolder 

Skibsprovianteringen. Ruth Hald 
og Svend E. Rasmussen. 
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Ved gudstjenesten søndag den 4. november kl. 19.30, læser vi således navnene på dem, der siden sidste alle 

helgen er døde, begravede eller har haft et kirkeligt ritual på Anholt i forbindelse med dødsfaldet, samtidig 

med at vi tænder lys for dem ved døbefonden. 

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

vi hver især mindes. 

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

KIRKESIDER 
 

 
 

GUDSTJENESTER 
 

 
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  

Dato tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

Søndag d. 14. oktober Kl. 10.00 20. søn. e. trinitatis   

Søndag d. 21. oktober   21. søn. e. trinitatis Ingen 

Søndag d. 28. oktober   22. søn. e. trinitatis Ingen 

Søndag d. 4. november Kl. 19.30 Allehelgen Mindegudstjeneste med 
navneoplæsning og lys-
tænding* 

Søndag d. 11. november Kl. 10.00 24. søn. e. trinitatis   

Søndag d. 18. november   25. søn. e. trinitatis Ingen 

Søndag d. 25. november Kl. 10.00 Sidste søn. i kirkeåret   

Søndag d. 2. december Kl. 10.00 1. søndag i advent   

Søndag d. 9. december   2. søndag i advent Ingen 

Søndag d. 16. december Kl. 14.00 3. søndag i advent Julesalmer og æbleski-
ver 

*Alle helgens dag: 

Søndag den 4. november kl. 19.30 i Anholt Kirke 

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

Vi tænker med sorg på det tab, vi har lidt. Og med taknemmelighed på, hvad vo-

res døde har betydet for os i vores liv og i vores fællesskaber.  
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Sangaften:  

Tirsdag d. 6. november kl. 19.30 i kirken 

 …vi synger fra højskolesangbogen. 

Alle er velkomne – ingen forkundskaber kræves! 

 

Foredrag med musik:    

Torsdag d. 22. november kl. 19.30 i kirken 

Dostojevskij og Leonard Cohen  

- Det Gådefulde menneske og en Gud fuld af nåde  

ved sognepræsterne Christina Philipstatt og Peter Danielsen 
 

Mennesket er og forbliver en gåde, påstod en af de største verdensforfattere, Fjodor Dostojevskij i 1840´erne.  

 

I 1970érne og indtil i dag har forfatteren, komponisten og sangeren Leonard Cohen gjort det samme.  

Den ene var stærk ortodoks kristen, den anden er kristuselskende jøde og buddhist. Begge beskæftiger de sig 

med tanken om det polyfone menneske, der med sine mange lag både i sind og tanke, aldrig kan afdækkes 

eller beskrives gennem moralske termer, fordi disse, så snart de udtales, afslører deres modsætning. 
 

Aftenen vil byde på en litterær rejse ind i to af Dostojevskijs mesterværker ”Forbrydelse og straf” og 

”Brødrene Karamassov”, et indblik i Cohens forfatterskab, bl.a. Beautiful Loosers, Cohens stærke og ved-

kommende bibelske billedunivers, her ”Story of Isac”, ”Susanne”, ”Halleluja”, som sognepræst Peter Daniel-

sen også vil spille og synge, samt flere af Cohens poetiske og altid vedkommende sange. 

 

FRA KIRKEBOGEN: 

  

 
  

Dødsfald: 
 

Esther Rasmussen,  

1. juli 2018 

 

Ære være Esthers minde! 

  

 

Vielse i Anholt Kirke: 

Birgitte Dahl Jeppesen  

& Poul Anker Boisen 
 

Lørdag d. 15. september 2018 

 

 
 

Dødsfald: 
 

Sven Hesse Thomsen,  
28. september 2018 

 
Ære være Svens minde! 
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SÅ SYNG DA, DANMARK... 

Sådan lyder opfordringen på bagsiden af højskolesangbogens 

seneste udgave, som er solgt i over 400.000 eksemplarer. ... Et 

tal, der vel sådan set taler for sig selv. For ja: vi har en stærk 

tradition med fællessang i Danmark. En tradition, der for alvor 

udviklede sig i 1800-tallet. 

Og vi synger stadig, her i 2018. 
 

- Måske fordi sangen skaber livsmod og glæde. Det er i hvert fald svært at gå vranten fra en omgang fælles-

sang. Omend sangen godt kan vække forskelligt rettede minder og følelser, lette som tunge. Men ofte vil det 

trods alt opleves som befriende at få lov til at åbne op og give slip - netop i sangens rum. 
 

Måske synger vi sammen, fordi sangen styrker fællesskabet og formår at bygge broer mellem mennesker her i 

vores ellers så individualiserede samfund. For sangen formår ofte - både i form og indhold - at åbne op for 

både fælles minder og en fælles bevidsthed i nuet. I sangens rum nedbrydes grænserne. 
 

Derfor synger vi også i Anholt Kirke, til sangaftener fordelt ud over året. Ja, selvfølgelig synger vi også til 

gudstjenester, for også den fælles salmesang er et element af den danske sangkultur. Men til sangaftenerne 

går vi på opdagelse i højskolesangbogens mangfoldigheder af sange, der spænder lige fra folkesangene over 

nationalistiske sange fra bondesamfundet og videre til Benny Andersen, Kim Larsen osv. Ligesom også sange 

fra vores nabolande er med. 

Kom selv og vær med, når vi sammen med Gyrite og Eva synger løs: tirsdag den 4. november kl. 19.30. 

                                    ...LAD HJERTET TALE! 
Reflektionsaftener 
 

I foråret afholdt Michael et forløb med en række reflektionsaftener på hverdage, 

hvor forskellige øboere skiftedes til at give rum for eftertanke. Ledsaget af et 

par salmer eller sange samt stilhed og lystænding. 

I begyndelsen af 2019 er det planen at køre et nyt forløb med reflektionsaftener i 

kirken, to til tre hverdagsaftener i vinteren og foråret. 

Har du lyst til at medvirke, da kontakt gerne sognepræst Anne Lautrup: lautrup73@gmail.com 

 

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 over-

natning. 

I højsæsonen: 700 kr. pr. uge. Booking af redningshuset i sommerferien sker efter 

princippet ”først til mølle” fra 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. Incl. el fra maj-september. Excl. el i vin-

terhalvåret. 

mailto:lautrup73@gmail.com


21 

Indsamling i kirken:  
 

I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til Mødrehjælpen.  
… Den seneste indsamling i kirken indbragte 1974,5 kr. til Julemærkehjemmenes  
arbejde for udsatte børn.      
 

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: 

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

Menighedsrådsformand: 
Tanja Bryder: tlf. 3029911 

Kirkeværge:  
Laurits Møbjerg, tlf. 30 92 08 43    

 

Af hjertet tak for deltagelsen ved Sven Thomsens  død og begravelse.  

Tak for hjælpen, tak for samværet og ikke mindst, tak for alle samtalerne 

der fik os til at mindes og gjorde dagene til en god oplevelse. 

 

Med de varmeste hilsener Henrik, Anna og Jens. 

 

Stor TAK for hjælp, opbakning, blomster og deltagelse i Esther Agnethe Rasmussens  

begravelse d. 7. juli 2018.  

Særlig TAK til graverne. 

Hilsen Kurt og Kirsten 

 

mailto:aldl@km.dk
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Hjertelig tak   
                              

Vi vil gerne takke alle dem, der var med til at gøre Inge’s sidste sommer mindeværdig.   

Tak for den store opbakning og alle de varme tanker vi har modtaget.   

Især en stor tak til Anholt Redningsvæsen, Anholt Hjemmepleje og Grenå/Anholt Færgefart. 

 

Inge døde hjemme den 14. august – alt for tidligt, men med gode minder om en dejlig sommer på  

Anholt med den nærmeste familie og gode venner. 

        __________________________ 

Hjertelig tak for venlig deltagelse og de mange smukke blomster ved Inge’s bisættelse. 

Ole Stubbe, Susanne og Tina 

Nyt Fra Forsamlingshuset 

Hvis du ønsker at leje Forsamlingshuset i perioden 24/6 – 18/8 2019, vil vi gerne vide det  

senest 31/10 2018. Derefter vil vi tage stilling til en langtidsudlejning af huset.  

Dette for at sikre en sund økonomi for huset. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Tak for 2018 
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Kære venner og bekendte 

En stor tak til alle jer, der var med til at gøre min  

80 års fødselsdag til en dejlig dag, både med besøg, 

hilsener og gaver.     
Hilsen ”El-Bendt” 

Havbrug i Kattegat,  

hvad fører det med sig? 

 

Kom til foredrag med  

fiskeribiolog Steen Ulnits 

 

Torsdag den 18-10 kl. 19.30  

i forsamlingshuset. 

 

Fri entre. Salg af øl, vin og kaffe  

Mange hilsner Anholt kulturforening  og  

Anholt højskoleforening 
Kære venner og familie 

 

Tusind tak fordi I var med til  

at gøre vores bryllup til  

en uforglemmelig festdag. 
 

Tak for alle gaverne.  

Det var meget overvældende.  

Vi håber at I kan komme og smage 

en tomat i vores nye drivhus  

til næste sommer. 
 

Kærlig hilsen Birgitte og Polle 

Foto: Jäger Arén  

 

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

Jens Christian von der Maase. 

Hovedvagtsgade 6. 4.  tv. 1103 København K. 

Mail adresse:  jm@hovedvagtsgade6. dk 

Tlf.: 33113636. 
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Så gik sommeren og sikke en sommer. Vejret har jo været helt fantastisk i lang tid, lad os håbe, det fortsætter lidt 

endnu, så vi får gæster til Anholt. Der er jo fortsat billige billetter at få. 

Der er lagt annoncer på facebook specielt målrettet til, børnefamilier, unge studerende og til de ”lidt ældre”. 

Her kommer lidt statistik fra Grenaa – Anholt Færgefart: 

Passagerer 2017 2018   

Januar  507 513 

Februar 686 567 

Marts  470 1210 

April  1905 1098 

Maj  2045 2461 

Juni  2816 2809 

Juli  10269 11074 

August 4114 4791 så pr. udgangen af august måned er passagertallet steget med 1711  

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. Se åbningstider på www.anholtfergen.dk 

Vær meget specifik med at få 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 planmæs-

sig 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. 

Der er ansat ny skibsfører til færgen, da Klaus Henriksen har valgt at overgå til PHD (pensionist hele dagen). Klaus slutter med ud-

gangen af november måned. 

Vi har ansat Carsten Mogensen, som sammen med sin familie, kone og 2 døtre flytter til Anholt. De ankommer til øen allerede den 

28.09.18, da Carsten skal have tid sammen med Klaus til oplæring. 

Carsten med familie har allerede besøgt Anholt, og de var meget positive over den imødekommenhed, de blev mødt med.  

Tak for det. 

De bedste efterårshilsner fra Grenaa – Anholt Færgefart/Annagrethe Poulsen  

Grenaa – Anholt Færgefart  

http://www.anholtfergen.dk
http://www.anholtfergen.dk
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Algot fra havet & Ishuset Anholt til salg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sjælden udbudt sommervirksomhed sælges 

Stor omsætning med flot afkast. Tjen din årsløn på 3 mdr. 

Se mere på FB Algot fra havet eller saxis.dk. Henvendelse + 45 41 99 51 00 



27 

 

Anholt Vandsport takker for en forrygende  
sæson med masser af SUP´s og kajakker  

på vandet.  
Vi glæder os til at se jer næste år.  

Følg med på Facebook. 
PS: Det er stadig muligt at leje kajak, hvis vejret  

tillader det. Ring på 61397693.  

Anholt Kro 
 

Lukkefest lørdag den 27.  

oktober kl. 18.00 til 02.00 
 

Buffet med lidt af hvert  

kl. 18.30 til kl.21.00 
 

Kaffe med kagebord fra 21.00 
 

Hotdogs og pølser som du ønsker 

kl. 23.30 
 

Pris per person kr. 200,-  

Drikkevarer halvpris 

Anholt kro lukker for vinter ferie lørdag den 27. oktober  

og lukker op igen midt i marts 2019. 

.    Alle er velkommen på kroen :-) 

 

Foto: Jens Bollerup  og Maria Houlin  

Tøjbyttedag 
 

 

Lørdag den 10. november  

kl. 12.00 – 13.30  

i skolens gymnastiksal. 

 

Ryd op i dine skabe og kom og aflever 

dit tøj fra kl.10.00 - 11.30 

 

Hilsen Berit og Signe. 
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ANHOLT SKOLE BLIVER 100 ÅR  

LØRDAG D. 26. JANUAR 2019 

I den anledning inviteres alle nuværende og tidligere elever og medarbejdere til fest på An-

holt skole. 

Vi har sørget for at færgen sejler fra Grenaa fredag 25/1-19 kl. 14:30 og retur søndag d. 27/1-

19 kl. 12 og håber at dette vil gøre det muligt for dig at deltage. 

Færgebillet og overnatning kan vi desværre ikke påtage os, så husk at arrangere det i god 

tid. 

Nærmere information om arrangementet og køb af jubilæumsbog følger når tiden nærmer 

sig. Følg med på skolens hjemmeside: www.anholtskole.dk og på facebook anholtliv, 100 års 

jubilæum, hvor du også kan tilmelde dig senest 1/12 2018. 

Vi glæder os til at se jer alle 

Med festhilsner fra personalet og bestyrelsen for Anholt skole og børnehave. 

https://anholtskole.us3.list-manage.com/track/click?u=3722d823b01fa9434cfcada11&id=36c9743b58&e=2be17831ac
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Spise– og samværsklubben 18 - 19 

 

I Forsamlingshuset. 
 
 
 
 
 

Første spiseaften er  
Onsdag d. 24. oktober, kl. 18 

  
  
 
 
  

Tilmelding for hele sæsonen til 
Anja Danielsen, 87594040, 22469026 

  
Klubben er for pensionister med adresse i  

 Norddjurs kommune. 
  

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

bare en gang imellem. 

ENEBÆR-PLUKKEDAGE STARTER OFFICIELT  

TIRSDAG D. 16/10 KL. 17.30  I FORSAMLINGSHUSET.. 
VI STARTER MED EN KORT GENNEMGANG AF PLUKKEMETODER OG TILLADTE  
MATRIKELNUMRE. HEREFTER KAN MAN SPISE SIG MÆT I ANJAS  GULE ÆRTER 

OG……………. 

SÅ ER DER BAL.. MED LEVENDE MUSIK 
 

Plukkemad: (kun plukkere) kr. 35; 
Mad: (ikke plukkere) kr. 50; 

 

Plukkemad + entré bal: (kun plukkere) kr. 60; 
 

Entré bal: (alle er velkomne  efter kl. 20.00) Kr. 40; 
 

SENESTE TILMELDING TIL MAD ER LØRDAG D. 13/10-17  
TIL JAKOB  på 24825480 

I SAMARBEJDE MED FORSAMLINGSHUSETS AKTIVITETSUDVALG 

 

HALLOWEEN FEST  
For børn og voksne 

fredag den 26. oktober. Kl. 18.00 

På skolen. 

Alle er meget velkomne 

Hold øje med opslag. 

Foreningen Anholts Børn 
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Kystsikringsarbejdet er i fuld gang.  

Store maskiner dominerer billedet på havneområdet. De opereres 

af 3 mand, som graver ud i havnen og flytter sandet til stranden 

ved campingpladsen. Der bliver arbejdet mere eller mindre konti-

nuerligt, også selvom vejrforholdene ikke har været de bedst tæn-

kelige. Flydeprammen har én gang måttet vende om og sejle til 

Sprogø med sin last af betonklodser. Indsejlingen gennem havne-

hullet var simpelthen for risikabel. Når Anholtposten udkommer, er 

arbejdet med at placere betonklodserne i kystsikringsområdet mel-

lem havnen og campingpladsen i fuld gang.  

Lige hjemkommet fra en dejlig ferie på Anholt. Vi blev begejstrede for jeres smukke ø, og følte os meget godt behand-
let, hvor vi kom frem. 
Dog undrer det os, man på nettet kan læse opfordringen til at medbringe kontanter. Vi oplevede ikke et eneste sted, 
hvor vi ikke kunne betale med f.eks. Dankort. Det var fuldstændig unødvendigt med mange kontanter. 
Vi kommer helt sikkert tilbage til Anholt, næste gang uden kontanter. 
 

Venlig sommerhilsen Inge Hegnsvang 

     En ægte brud på Anholt 

En uge før Birgitte og Polles bryllup den 15. september var der polterabend for mæn-

dene Ved Vejen, mens 18 veloplagte Anholt koner og kællinger overraskede Birgitte i 

Det Blå Hus. Hun troede, hun skulle deltage i et møde i Kulturforeningen, men blev he-

vet ind fra gaden i ”gartnertøj og” måtte – med godt humør – stå model til lidt af hvert 

resten af aftenen, blandt andet i form af citater af Nietzsche, Tove Ditlevsen og Emma 

Gad, samt masser af formaninger og gode råd om, hvordan en ægteviet hustru bør 

gebærde sig.                                                                                                                                  Kitte 
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Rejsebrev fra Tanzania. 

 

  Mwanza er en af Tanzanias 26 administrative regioner. Regionhovedsta-

den er byen Mwanza, som ligger ved sydenden af Victoriasøen. Regionen 

huser ca. 3,5 millioner mennesker, og er geografisk halvt så stor som Dan-

mark.  

  Jeg var i Tanzania hovedsageligt for at støtte min datter i hendes feltar-

bejde, som hun skulle gennemføre med to små børn, men også for at 

følge op på mulighederne for at støtte klinikker ude på landet i at service-

re især kronisk syge patienter og gravide kvinder.  

  Derfor var jeg i midten af august på vej til Shinyanga i den sydlige del af 

Mwanza regionen. Lonely Planet har kommentarer og gode råd til rejsen-

de til alle steder i Tanzania  - undtagen Shianyanga. Det er ikke ligefrem 

et sted, hvor turister flokkes. 

Det tog som sædvanligt lang tid at komme ud af Mwa-

nza. Når man er kommet ud af byen, er landet tørt og 

landskabet fladt. Det er landbrugsland, og flere steder 

er der lidt kunstvanding, men det er kun i nærheden 

af floder. Enkelte steder er der "black cotton soil", og 

man dyrker bomuld og enkelte andre steder også ris, 

men ellers slår det én, hvor meget kvæg og hvor man-

ge geder, der bliver drevet rundt, ofte af hyrder med 

mobiltelefon. 

 Hver 20. kilometer kommer man til en landsby med sko-

le og politi. Der er 50 km hastighedsbegrænsning, og 

politiet er på plads til at tage fartsyndere. Landsbyerne 

har skoler og sikkert også adskillige kirker af forskellig 

afskygning. Husene er nu næsten alle af cement og med 

bliktag. Lerhytter er sjældne, og de er lavet af tørrede 

lerblokke og har stråtag. Det er ikke helt ualmindelig at 

se en lille PV-solfanger på taget, og det selvom der går 

en el-linje langs vejen. Der er næppe nogen i de små 

landsbyer, der har indlagt el. Der utroligt mange motor-

cykler i flere af landsbyerne. Det er taxaer. Kunderne 

sidder bag på og ofte med en masse habengut. De futter 

ud og ind og lever i den grad livet farligt. Det er helt utro-

ligt så mange mennesker, der er i gaderne. Vi ramte dog 

kun en enkelt lille ged, så for ejeren var aftensmaden 

bestemt for den dag.  

  Når man kommer til Sinyanga, ved man ikke rigtig, 

hvornår man er på landet eller i byen. Her er ikke nogen 

vejskilte eller husnumre. Kort over byen findes heller 

ikke. Man er afhængig af at vide, hvor man skal hen. Vi 

skulle finde Wilsons klinik. Wilson er en ung læge, som 

vi har kendt, siden han var barn. Han har efteruddannet 

sig i blandt andet Tyskland og er lige nu travlt optaget af 

at forbedre vilkårene for fødekvinder og for jordemødre-

nes arbejde i hele regionen.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://da.wikipedia.org/wiki/Mwanza
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 Børnedødeligheden er alt for stor i regionen, og der er 

vist ikke tvivl om, at jordemødrene ikke altid medvirker til 

at reducere dødeligheden. Han har to små drenge og er 

gift med en læge. De kunne begge flytte til Europa og 

opnå en god løn og gode vilkår for deres børn, men de-

res drømme ligger i Tanzania, hvor de begge ønsker at 

forbedre uddannelserne indenfor sundhedssektoren og 

dermed servicen for patienterne.  

  Wilson har indrettet klinikken i et almindeligt hus. Den 

ligger på Taboravejen, hvor jernbanen krydser vejen. 

Der kommer vist nok tog til byen to gange om ugen, mere 

eller mindre. Klinikken er privat og må tjene sine egne 

penge, og det går vist godt nok. Wilson indrømmede dog, 

at han sammen med en onkel i februar og marts måtte 

lægge penge fra lønnen i foretagendet. 

Lige indenfor hoveddøren er der til højre et vindue uden 

glas, men med jerntremmer. Bag tremmerne sidder se-

kretæren Devotha. Hun opkræver 2000 T.Sch. (ca. 6 

Dkr). Den samme pris som en Cola og for nogen en 

betydelig del af en dagsløn. Herefter er der en vente-

bænk, og derfra kommer man ind til Dr Malack. 

Dr Malack, (hans uddannelse er en mellemting mellem 

en sygeplejerske og en læge) sidder ligesom alle an-

dre i et hvidkalket rum på ca. 12 kvadratmeter. Her er 

et skrivebord og en undersøgelsesbriks, et blodtryks-

apparat og et stetoskop.  

 

 

 

 

Bag ham hænger et indrammet dokument med stjer-

ner. Sundhedsministeren kom med det, da klinikken 

blev udnævnt til at være den 4. bedste klinik i Regio-

nen.  

Dr Malack hører, hvad patienterne har af problemer og 

undersøger dem. Herefter kan de komme ind til Wilfred 

Irenus i laboratoriet. Han er ferm med sit gode mikro-

skop.  

Her undersøger han afføring for orm og parasitter, blod 

for malariaparasitter og urin sediment. Desuden blod-

sænkning og blodprocent foruden alle de tests, der kan 

laves på urin ved hjælp af stix.  
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For hver test løber der 2000 på regningen, dog 7000 for 

den fulde urinundersøgelse. Et andet rum er "dressing 

room", hvor inficerede sår og bylder behandles.  

Herefter er der forhåbentlig en diagnose og så tilbage til 

Dr. Malack for at få en forklaring og en recept på medi-

cin, som bringes til Devotha, som også er apoteker. Me-

dicinen koster også. Her er også et rum med sterilisator 

og sterile instrumenter til behandling af sår. Et rum er til 

at føde i og et andet rum er til behandling med intrave-

nøs væske og medicin, og der er 2 rum til observation af 

patienter i op til 24 timer. Længere kan de ikke være her. 

Så hvis det er nødvendigt, må de på regionshospital. 

 

Regionshospitalet i Shinyanga dækker et uhyre stort 

område (halvdelen af Danmark). Regionshospitalet bur-

de være det sted, man henviser til, men der er kun få 

speciallæger. Der er en kirurg, men ingen mediciner, 

ingen pædiater og værst af alt ingen gynækolog/

obstetriker. Der er ingen ørelæge, men vist nok en øjen-

læge. Der er en røntgenafdeling med ultralydsscanning, 

men ingen CT-scanner.  

Der er ikke nogen specielle afdelinger for hjertesygdom-

me eller endokrine sygdomme eller andre ambulatorier. 

Her og nu synes Dr Malack, at han har meget brug for 

ekg apparat, og han burde have en saturationsmåler, 

men helst ville han have ultralydsudstyr. De ønsker ville 

naturligvis være bedst ledsaget af speciallæge fra Dan-

mark. Man kunne sige, at der er akut brug for speciallæ-

ger på Regionshospitalet, og de kunne tilknyttes klinik-

ken.  

Alle private klinikker i Tanzania har fået på-

bud om at oprette RCH (Reproductive and Child Health). 

Det indebærer, at alle klinikker skal kunne passe de gra-

vide  og varetage fødsler, samt opfølgning efter fødslen, 

samt udføre børneundersøgelser og  vaccinationer.,  

Fraset det med fødslerne, er det jo me-

get som i Danmark, men i Tanzania er der ikke undersø-

gelse  hos jordemoderen,  med mindre man  

som Wilson har ansat en sygeplejerske, som også er 

jordemoder. Fraset Danmark er jordemødre alle steder i 

verden en sygeplejerske med en tillægsuddannelse som 

jordemoder.  

Dr Malack vil  gerne have en ultralydsscan-

ner, og det kan jeg godt forstå. I dag er  det utænkeligt at 

gennemføre en graviditet uden en eller flere ultralyds-

scanninger. Er der et eller flere fostre? Ligger barnet rig-

tigt? Ligger moderkagen i fødselsvejen, - og terminen 

bliver også verificeret. Det er et relevant ønske. 

Jeg har en scanner på Anholt, som er til at have med i     

tasken. Men den koster omkring de 10.000 dollars. 

Den kan oplades med solstrøm og kunne være rigtig 

værdifuld alle steder i Tanzania. Selv på Anholt er der 

mange med forkammerflimren, og det må der efterhån-

den også være i Tanzania. Vi diskuterede, hvad vi dan-

skere kan gøre for at samarbejde og støtte op om udvik-

lingen på sundhedsområdet i Shinyanga, og blev blandt 

andet enige om, at vi vil genoplive NGOen Health Aid 

Plus, som har været helt afhængig af Jonas arbejdsind-

sats, - men som også Wilson har været rygrad i, og igen 

forsøge at skabe interesse blandt skandinaviske special-

læger i at dele deres specialviden med yngre læger og 

ikke mindst med patienter langt ude på landet i Tanzania  
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Efterskrift: 

På vejen hjem var der enkelte stop af færdselspolitiet, 

men det gik uden problemer. 

 

Ca. 20 km fra Shinyanga var der gravet huller i jorden. 

Jorden var grå og hullerne var ikke specielt store.  

Chaufføren fortalte, at det var små private guldminer, - 

så hér kan man åbenbart erhverve sig en guldmine, i 

bogstavelig forstand. 

 

Jeg husker en historie, en af mine venner fortalte for en 

del år siden. Han undrede sig over en regelmæssigt gen-

taget lyd, han kunne høre fra et tilstødende lokale. Det 

viste sig at være en mand, der havde fået (dvs. stjålet) 

en kasse med Uniceff termometre. Dem sad han og slog 

i stykker for at kunne opsamle kviksølvet, som han så 

kunne sælge til guldgravere. Der er noget med, at man 

kan opløse guld i kviksølv, og derefter få kviksølvet til at 

fordampe, så den rene guld er tilbage. Jeg spekulerer 

på, hvor meget guld der er på den her egn, og hvordan 

man finder guldet, - og hvor mange der mon skades i 

processen, samt om det mon ikke er mere af en forban-

delse end en velsignelse for området. Det gavner sjæl-

dent den almindelige borger. 

 

Vi kom hjem til Mwanza til regnvejr, som jeg oplevede for 

første gang i snart fire måneder. Anholt havde jo også  

været tør som en ørken hele sommeren, - men regn i Tan-

zania på denne tid af året er ikke så almindeligt. 

 

Ø-lægen Anholt 
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Markedsføring af ferieøen Anholt  

Det fantastiske sommervejr har lokket mange gæster til Anholt. Travlhed har hersket blandt øens forretningsdrivende. 

Vejret har helt tydeligt indvirkning på antallet af gæster. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat skal gøre opmærksom 

på Anholt som en feriedestination, der har noget ganske særligt at tilbyde. 

Som opfølgning på vores indlæg i sidste udgave af Anholtposten har vi afviklet og afvikler fortsat en sensommerkam-

pagne, hvor vi overfor naturelskere gør opmærksom på den unikke, særprægede natur og Duften - Luften – Havet.  

 

Kampagnen har også fokus på konkrete aktiviteter som fx Langt Ude Festival, Anholt Marathon og højskoleophold. 

Kampagnen er kørt via Facebookannoncering og i mindre grad via Instagram. Derudover laver vi også et fremstød i 

Aarhus på sitet Aarhus Update. Formålet med kampagnen er at sætte fokus på at forlænge sæsonen og at få nye gæ-

ster til Anholt. 

 

Synlighed synlighed synlighed 

Projektet ”Anholt – Synlighed og sæsonudvidelse”, som er finansieret af midler fra LAG Småøerne og Destination 

Djursland, har gjort den øgede synlighed i 2018 mulig. Vi håber at mange af Anholts virksomheder vil fortsætte samar-

bejdet og bakke op om kampagnen i 2019. Informationsmateriale bliver sendt direkte til virksomhederne. Vi vil også 

igen opfordre til at alle lægger arrangementer ind i kalenderen via linket til kultunaut.dk, så der ligger et samlet over-

blik over aktiviteter og oplevelser på www.visitanholt.dk  

I løbet af det næste halvårs tid bliver vi også klar til lancering af den nye hjemmeside, som er lavet i samarbejde med 

Alf Arén. Det fungerer rigtig godt, når vi i fællesskab kan øge kendskabet til og skabe synlighed om Anholt og samtidig 

gøre det nemt for gæsterne. 

 

Bestyrelsestur 

Det er efterhånden en fasttømret tradition, at bestyrelsen for Destination Djursland besøger Anholt. Og 2018 var ingen 

undtagelse. På tre dage i august kom bestyrelsen rundt og besøgte nogle virksomheder, cyklede rundt på øen og 

mærkede stemningen. Der var også afsat tid til bestyrelsesmøde med fokus på aktiviteter i 2019. 

 

Flemming Rasmussen,  

Turismedirektør Destination Djursland & Visit Anholt 

http://www.visitanholt.dk
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Kære turister og ø-boere,  
Tak for rigtig mange dejlige besøg gennem hele  
sommeren på Algot og i Ishuset.          
Tak for opbakning til stort og småt, for input og 
tanker.  
På gensyn ! 
Bedste hilsner Klaus & Anja 
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Hej Anholt.  

Vi er et heldigt par på 33 og 31 år, som er blevet udvalgt til at tilbringe efteråret 

og vinteren på øen sammen med jer, hvilket vi ser meget frem til. Til dagligt bor 

vi i København, hvor Ane arbejder med teaterproduktion, og Simon med projek-

tering af elinstallationer i bygge- og anlægsbranchen.  

 

I foråret gjorde en veninde os opmærksomme på ”Prøv en ø”-konceptet, og vores 

første indskydelse var: ”Ja, hvorfor ikke?”. Vi er begge nogle bonderøve fra Jyl-

land, så vi har altid vidst at storbylivet var på lånt tid.  

 

Vi glæder os til den friske luft, det rolige tempo, den åbne (stjerne) himmel og 

det lille samfund, som I har på øen. I juli tilbragte vi et par dage på campingplad-

sen og fik mødt nogle få af jer. Vi ser frem til at komme tilbage til et mindre hek-

tisk ø-liv. 

 

Da Anes vante arbejde som forestillingsleder ikke kan passes fra øen, forsøges der i stedet med online korrekturarbejde for mindre 

teatergrupper på fastlandet, men vil også se på hvad der ellers kan være at lave på øen på sigt. I fritiden strikkes der alt fra swea-

ters til sokker, der bages og syltes og bades i alt slags vejr.  

 

Simon tager sit arbejde fra Rambøll med til øen og vil på nedsat tid fortsætte med at projektere el på Hillerød supersygehus via 

internettet. Ellers skal tiden gå med at tale med alle jer og undersøge om det på sigt er realistisk at fungere som elinstallatør og/

eller noget helt andet. I fritiden spilles der guitar og det forventes at komme mere ud i naturen og få nydt stjernehimlen og havet, 

med forhåbning om at få nogle lystfisker-fif. 

Kort sagt: Vi glæder os! 
Ane & Simon 

Der findes et sted så råt og uspoleret. Et sted, 
hvor havet og vinden bestemmer livets gang.  
Hvor bølgerne ubarmhjertigt gnaver bid for bid 
af kysten. Et sted, som er omringet af forliste 
skibe, druknede søfolk og flere mystiske  
historier, end nogen kan huske.  
  
En plet på kortet, omringet af saltvand, havfru-
er, sæler, og sikkert også jomfruhummere. Hvor 
vindens susen i ørkenen fortæller ældgamle sagn 
om varulve, hekse, dværge og røverbander for 
den, der lytter. 

En ø så isoleret, at luftforurening ikke eksiste-
rer, og mængden af spiselige bær, planter og 
rødder er ganske enestående. Der findes et sted, 
hvor enebærbuskene står i tusindtal. Hvor regn-
vandet filtreres igennem en ørken af sand og 
bliver til verdens måske reneste og blødeste 
drikkevand. 
  
Anholt - Lille og undseelig, men barsk og stor-
slået. En ø, hvor naturen er grundvilkåret, hvor 
ro og eftertænksomhed går hånd i hånd med 
skumsprøjt og kuling – og hvor en mand hellere 
siger for lidt end for meget..  

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

Anholt Gin 
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Islændere på Anholt 
 
Det er rigtig dejligt, at antallet af børnefamilier på Anholt stiger, - men antallet af en anden slags indbyggere stiger og-
så.  Der er nu 8 islændere i to flokke (en flok på 6 dyr og én på 2 dyr) -  , og vi vil gerne præsentere dem for både anhol-
tere, landliggere og turister. Samtidig vil vi godt minde om, at der er strøm i hegnet på de marker, islænderne går på. Hvis 
ikke, varer det ikke længe, før en af dem finder ud af det, tager sig ud af indhegningen og går på opdagelse på øen – og 
trækker de mindre modige flokdyr med sig. Adskillige uskyldige og intetanende mennesker har oplevet at have et par he-
ste i haven, især hvis der er æble- eller pæretræer i haven. Det er ubehageligt at få stød af hegnet, men det er hverken 
sundhedsskadeligt for børn eller voksne.  
En anden vigtigt ting at vide om islændere er, at de ikke sparker – og de bider heller ikke (kun hinanden). Mine børnebørn 
(4 stk. fra 0 til 10 år) kan kravle rund om benene på både Askya og Egyr, uden der sker noget, og uden at hestene rigtig 
lader sig mærke med noget – de er bare forsigtige med, hvor de sætter deres hove. 
 
Islændere er meget nøjsomme. Det er også grunden til, at vi beder om, at man ikke fodrer hestene. De kan hurtigt blive 
syge af for meget mad. Og hvor gerne vi end ville, så kan vi heller ikke lade folk ride på vores islændere – og slet ikke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       
 børn. Det ville involvere en masse forsikringsbøvl 

– og hvis uheldet skulle være ude, kan følgerne 
blive uoverskuelige. 
 
MEN – vi kan alle nyde de dejlige dyr og glæde os 
over at de sammen med kvæg, er de bedste natur-
forvaltere. Det er fordi, biodiversiteten i de områ-
der, de afgræsser, ikke bliver formindsket. 
 
 
Den lille flok består af Askya og Egyr (kaldet Ejgil) 
Den lidt større flok består af Hraftinna (Hraffe), 
Hallastjerne, Skvisa, Vödur, Trissa og Fjolá. 
 
 

Kitte 
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byder velkommen til efterårsferien fra d. 13. oktober til d. 21. oktober.  
Alle disse dage er der frisk morgenbrød samt vinudsalg.  

Kom og gør et KUP i åbningstiden: 
 
                                                    Lørdag d. 13. okt.  8 - 12  og  17 - 19 
                                                    Søndag d. 14. okt.  8 - 12  
Mandag d. 15. okt. til og med Torsdag. d. 18. okt.  8 - 12  og  14 - 18 
                                                    Fredag  d. 19. okt.  8 - 12  og  14 - 19 
                                                    Lørdag  d. 20. okt.  8 - 12 
                                                    Søndag d. 21. okt.  8 - 12 

Fra og med Mandag d. 22. okt, er åbningstiderne: 
 

Mandag til Torsdag   9 - 12  og  16 - 18 
                    Fredag  9 - 12  og  17 - 19 

 Lørdag  8 - 12 
         Søndag  LUKKET 

Nu kommer vi så til noget, der nok er mere festligt og spændende!!! 
 

Torsdag d. 1. nov. og Fredag d. 2. nov. er der 20% på næsten alle varer 
 

Fredag d. 2. nov. afholdes også J-dag kl. 19 - 20! Halleluja.  
Kom og smag årets bryg eller drik noget varmt ligesom børnene 

 
Lørdag d, 1. dec. verdensomspændende nyhed: 

Jakob laver Anholt gin-glögg.. 
For en sikkerheds skyld optræder Finn og Frank  

med deres velkendte originale glögg. 
Marianne og Susanne tryller også mundgodt frem 

Alle er velkomne fra 1430 til 1630 
 

Torsdag d. 6. dec. og Fredag d. 7.dec. er der igen 20% rabat 

På glædeligt gensyn.  
Med venlig hilsen  
Fra LokalBrugsen 
Telf. 86 31 90 20 

E-mail: 02100@coop  



Ja… Der var flere der 
brændte sammen…. 

…Det har været en 
varm sommer….. 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere et dejligt efterår 

I år er der KUN svampe foran Brugsen... 

Lasse Konge  

har ændret navn  

til Laissez-faire 

Der var pakket i Pakhuset 

Træerne på Anholt er gået i smølf  

Ridder Denim/Kjærgaard 
forventer ro i klassen!  

Der er næsten ikke brug for potensforlænger,  
når rigtige Anholtdrenge leger... 

Efter de seneste storme er kystsikringen overtaget af Sisyfos A/S 

Når en rigtig fisker skal hentes i helikopter,  
så lad være med at sende en undermåler! 

Og det er ganske vist:  
En lille fjer kan nok blive til fem høns!  
Og 8 høns kan nok blive til 54 kyllinger…. 

Man fattes ord…... 

Det er ikke  
rigtig farligt,  
hvis stilladset 
er bygget  
forsvarligt…. 

Maskinmesteren 
får nu daglig  
psykologhjælp... 

Køkultur: 
Når man vil passe sit arbejde 
kan man få en overhaling for at 
lave en overhaling... 




