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  Dato       Kl.         Emne                         Sted                           Arrangør 

13/12 17.00 Lucia arrangement Skolen Skolen 

16/12 14.00 
Salmesang og æble-
skiver 

Kirken og menig-
hedshuset 

Kirken 

20/12 10.00 
Julegudstjeneste i 
børnehøjde 

Kirken Kirken 

21/12 7.30 Cafeteriet åbner Færgen Cafeteriet 

Fra 
21/12 

12.00 Julestue Ved Vejen Ved Vejen 

24/12  Juleaften Ved Vejen Ved Vejen 

27/12 17.00 Juletræsfest Forsamlingshuset Kirken 

31/12 13.00 Nytårskur Brugsen Brugsen 

1/1 00.30 Nytårsfest Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivitets-
udvalg Liss-Ann m.fl. 

10/1 16.00 Generalforsamling Skolen 
Støtteforeningen til Anholt 
skole og børnehave 

18/1 19.00 Fægteskole Gymnastiksalen Foreningen Anholts Børn 

19/1 14.00 Anholt har talent Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivitets-
udvalg Anja R og Signe 

20/1 14.00 Fægteskole Gymnastiksalen Foreningen Anholts Børn 

24/1 19.30 
Bibelhistorie v. Lars 
Seeberg 

Kirken Kirken 

26/1 13.00 100 års jubilæum Skolen Skolen 

19/2 19.30 Sangaften Kirken Kirken 

3/2 14.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Borgerforeningen 

Uge 10  Spireklub starter Menighedshuset Kirken 

Midt i 
marts 

 Kroen åbner Kroen Kroen 

14/3 19.30 
Bibelhistorie v. Lars 
Seeberg 

Kirken Kirken 

Påske  SparKonge åbner Havnen SparKonge 

13-20/4  Påskekursus Forsamlingshuset Anholt Højskoleforening 

3-6/6  FOF Højskole Forsamlingshuset FOF 

16-22/6  Den blå uge Vibehøj Anholt Højskoleforening 

30/6-
6/7 

 Familiekursus Vibehøj Anholt Højskoleforening 

Skriv din titel

Aktivitetskalenderen 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 18. marts, 2019 

 

Forventet udgivelse: 
Uge 15,  2019 

 

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.  
 

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, eller MobilePay 39455,  
på turistkontoret eller til kassereren. 
Nye medlemmer af borgerforeningen 
og nye abonnenter kan henvende sig til 
kassereren Poul Jessen-Klixbüll 
(pklix@pc.dk el. 66108054). 
 
Oplag dette nummer: 350 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Redaktionen har ordet…. 

Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. Vi bliver fremover nødt til 

at stramme op om deadline og at indsendte artikler sendes i en mail eller i Word/

Publisher, ikke i PDF. 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.                                                  

 

mailto:pklix@pc.dk


3 

Siden sidst 
 

Der sker altid en masse på Anholt, ikke bare om sommeren, men også re-

sten af året, bare se på aktivitetskalenderen.  

En dejlig efterårsferie er overstået med fantastisk vejr, plukkeuge og bal. 

Efteråret er ved at blive til vinter, og de smukke farver på træerne er ved at 

falde af og frosten har gjort sit indtog. 

Kystsikringen skrider frem, kun afbrudt af få storme. Det bliver tidligt 

mørkt. Halloween er overstået med en aften fuld af skrigende og skræmte 

børn. Siden sidst er Thomas Baasch flyttet til øen. Emilie og Karl rejser 

desværre herfra. 

Der er mange projekter i gang: bosætning, prøv en ø, fyrets venner, Anholt 

højskoleprojekt, FOF, Dark sky, og kulturforening.  

Julen står for døren. Det er en dejlig tid med mange hyggelige arrangemen-

ter, julelys i gaderne og forventningsfulde børn. Anholt har heldigvis man-

ge traditioner. Juletræet lyser på Jordemoderpladsen og nisserne pynter om-

kring det, som de plejer. I folks haver lyser diverse lyskæder, nogle steder 

mere end andre. Det skaber hygge i den mørke tid. Brugsen er klar med 

deres nisseløjer, til glæde for både børn og voksne. Andespillet var den første søndag i december. Der er lucia - arrangement 

på skolen og juletræsfest i forsamlingshuset. I år er der fælles juleaften Ved Vejen, et godt initiativ, så man ikke behøver sidde 

alene denne aften. Efter jul kommer Nytår og igen i år er der fest i forsamlingshuset. Det nye år byder også på flere jubilæer. 

Skolen bliver 100 år og kirken 200 år. Det hele markeres, se aktivitetskalenderen og hold øje med opslag. 
 

For 25 år siden skrev et hold studerende ved Århus universitet en afhandling om Anholt. Den hed ”Anholt - har den en frem-

tid”? De skriver: ”Der vil selvfølgelig altid være interne konflikter, når mennesker skal leve tæt sammen på et begrænset om-

råde. For Anholts vedkommende synes de interne konflikter dog at være så stor en hindring for udvikling af øen, at der bør 

gøres noget ved problemet. Når der alene er et begrænset antal voksne, kender alle hinandens liv og holdninger for godt. Det-

te kan give problemer ved at modsætninger låses fast, og diskussioner baseres for ofte på fastlåste fordomme, hvilket betyder 

at man er mindre modtagelig for andres argumenter. Der løses ingen problemer, og der er ingen enighed i nytænkning, hvil-

ket er en alvorlig hindring for øens udvikling. Det begrænsede antal gør også , at ”folk med kasketter på” træder meget syn-

ligt frem, og måske pga. deres aleneroller har svært ved at uddelegere magt, viden og informationer. En barriere opbygges, 

og denne opretholdes også i andre sammenhænge, hvor ”kasketmanden” handler uden kasket. Dvs. at problemerne ofte køres 

på det personlige plan istedet for at dreje sig om sagen. Har man f.eks. set sig surt på en bestemt person, er det underordnet, 

om denne i andre sammenhænge mener det samme som en selv. Vedkommende vedbliver at være ”modstander”. I et så lille 

samfund som Anholt, er der ikke plads til denne manglende sondring af det professionelle og det personlige plan. Når man er 

så få, er man, imidlertid nødt til at bruge hinanden, idet det begrænsede befolkningstal vanskeliggør at der dannes direkte 

interessefællesskab”. 

Er vi kommet videre og er vi opmærksomme på vores kasketter?  

Vi har relationer med hinanden på mange forskellige måder. Vi skal huske hvilken kasket, vi har på i hvilken relation og kun-

ne skifte den ud eller tage den af, når relationen ændres. Vi har nemlig alle brug for hinanden i de forskellige relationer. . 
 

Et nyt år er på vej, og vi håber at alle vil gå ind i det med positivt sind og optimistisk tankegang.  

Et nyt år med masser af forandringer som vi hver især møder forskelligt. ”Når forandringens vinde blæser, bygger nogen  

læhegn og andre vindmøller”… 

Giv hinanden plads til at møde forandringer, som man bedst kan. 

Med ønske om en glædelig jul og et fredeligt nytår. 

 

Redaktionen 

Foto: Foto factory 
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Nyt fra Anholt Borgerforening 

Borgerforeningens fokus er flere ø-boer, gerne med initiativ og iværksætterideer, der kan skabe arbejdspladser 

hele året. Vi kan ikke løfte opgaven alene, men har brug for alle kræfter og initiativer fra alle, der ønsker, at An-

holt skal bestå som helårssamfund.  

I weekenden d. 26. og 27/10 2018 deltog repræsentanter fra Borgerforeningen i bosætningsseminar projektet Nye nabo-

er - mere øliv. 

Formålet med seminaret er kort fortalt at skabe bosætning på de danske småøer. 

1.     Bosætningsgrupperne kan deltage i en række workshops om emner, som betyder noget for tilflytning og bosæt   

ning.  

2.     Bosætningsgrupperne får hjælp og inspiration fra bosætningskonsulenten mellem workshopsene. 

3.     Bosætningsgrupperne får masser af information om fx flyttemønstre, trends, virkemidler, ø-initiativer, bosætnings-

grupper, velkomstinitiativer, boligmuligheder & nye boformer, organisering, kommunikation osv. 

Mulighederne for at bo og leve på småøerne skal synliggøres. Gode fortællinger om øer som et godt sted at bosætte sig 

skal kommunikeres ud. Målgruppen er den brede, danske offentlighed og lokalområder tæt på småøerne. 

 

De øer, der er med i netværket (Aarø, Anholt, Endelave, Sejrø, Strynø, Omø og Femø), får desuden tilbud om at være 

med i et par særlige bosætningstiltag i projektet: 

• Matchmaking, erhverv 

Vi skal afprøve om der er potentiale for bosætning ved at matche en konkret erhvervsbranche med en målgruppe af po-

tentielle ø-iværksættere. De muligheder, der generelt er for at drive erhverv på småøerne skal også tydeliggøres.  

• Model for ø-konsulent 

Vi vil undersøge mulighederne for at etablere lokale ø-konsulenter, der skal fremme bosætning gennem en intensiv og 

professionel indsats, med inspiration fra de meget positive erfaringer fra Orø. Målgruppen for denne indsats er beboer-

foreningerne og ø-kommunerne. 

Projektet skal løbe over to år.  

Hovedemnet på dette seminar var boliger. Hvordan får vi mulighed for at bygge nyt, hvad er reglerne for udlejning m.v. 

Vi hørte om erfaringerne fra Sejrø, hvor Lejrbo havde bygget 13 almene boliger, hvoraf 5 nu står til nedrivning pga dår-

lig indretning og dermed manglende udlejning, Omø, hvor man har lavet en lokal boligforening og bygget 4 ældreboli-

ger og et aktivitetshus ved frivilligt arbejde, støtte af A.P. Møller fonden, LAG-midler og lokal indsamling og Strynø, 

hvor man ved fælles hjælp istandsatte og ombyggede en gammel længe til 3 indslusningsboliger, dvs. boliger, som 

eventuelle tilflyttere kunne bo i op til 2 år. 

Orø foreslog at man lavede et fælles ø-boligselskab, som kunne administreres fra Strynø – Orø laver et udkast til en for-

retningsmodel for et sådan selskab. 

 

På Anholt arbejder vi videre på at lave en boligfond – en forretningsorden, således at vi vil kunne søge midler til at op-

rette en indslusningsbolig, hvor man som på Strynø, kan bo i max. 2 år.  

 

Sammenslutningen arbejder på, at der sidst i november kommer et kursus om lejeloven – det viste sig, at der på semina-

ret var stor usikkerhed om udlejningsregler. En større klarhed om reglerne kunne måske medvirke til at flere tør kaste 

sig ud i at leje tomme boliger ud. 

 

Nye naboer - mere øliv gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. 

Man kan læse mere om projektet og det nye bosætningsnetværk her: 

http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/07/bostninginvitation.html 

http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/07/bostninginvitation.html
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Anholt Borgerforening og vandrerhjemmet 

 

Den 29. januar 2016 skrev Anholt Borgerforening følgende til Norddjurs Kommune: 

"Anholt Borgerforening finder ideen om et vandrerhjem meget positiv og støtter op om ideen, da øen 

mangler overnatningspladser. Bestyrelsen ønsker dog, at Norddjurs Kommune sikrer, at dispensationen 

på intet tidspunkt kan blive til hinder for formålet i Lokalplan 158, som er fortsat at sikre området til er-

hverv, hvor støj/støv/lugt gener kan forventes". 

Henvisningen til Lokalplan 158 skal bl.a. ses på baggrund af, at forvaltningen i Norddjurs Kommune i 

2010 afviste ansøgning om at indrette ferielejligheder til udlejning i Molevitten, i januar 2014 afviste 

indretning af Casablanca til Bed and Breakfast og senere i 2014 afviste, at Casablanca kunne ombygges 

til vandrerhjem. Alle afvisninger er sket med henvisning til Lokalplan 158 for Anholt Havn, der ikke giver 

mulighed for at etablere ferielejligheder med henblik på udlejning eller et vandrerhjem.  

I 2016 påbegyndtes en politisk behandling af spørgsmålet om tilladelse til at omdanne Casablanca til 

vandrerhjem. Det var meget positivt, at Norddjurs Kommunes politikere ville fremme udviklingen på An-

holt, så borgerforeningens bestyrelse så med spænding frem til, hvilken begrundelse kommunen ville 

bruge for at muliggøre etableringen af et vandrerhjem.  Forvaltningen har i bemærkninger til nabohørin-

gerne bl.a. anført: 

"En tilladelse til et vandrerhjem kan få konsekvenser for eksisterende og fremtidige erhverv, såfremt der 

bliver givet medhold i en klage omhandlende overskridelse af eksisterende støjgrænser samt eventuelle 

støv- og lugtgener."  

"Eksisterende erhverv i området kan som udgangspunkt ikke etableres andre steder på Anholt grundet 

de eksisterende restriktioner." 

"Norddjurs Kommune har tidligere givet afslag på lignende forespørgsler, hvorfor der med rette bliver 

stillet spørgsmål ved den ændrede fortolkning af gældende anvendelsesbestemmelser. Bestemmelsernes 

ordlyd er imidlertid uklare, og netop derfor er sagen sendt til nabohøring for at give mulighed for at 

kommentere herpå før endelig politisk beslutning." 

Den 6. september 2016 traf Norddjurs Kommune afgørelse om at give tilladelse til etablering af et van-

drerhjem i Casablancabygningen på Anholt Havn, Gennem Landet 82B, 8592 Anholt, jf. Lokal-plan nr. 

158. 

Flere grundejere og virksomheder klagede over afgørelsen, mens borgerforeningens bestyrelse indsend-

te en forespørgsel til Planklagenævnet, om tilladelsen til at omdanne en tidligere restaurant til vandrer-

hjem er indeholdt i lokalplanen. 

Den 3. juli 2018 kom Planklagenævnet med sin afgørelse: "Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Det 

betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder." Planklagenævnets afgørelse betyder bl.a., at 

vandrerhjemmet kun kan lovliggøres ved en ændring af Lokalplan 158.  

Hvis Norddjurs kommune beslutter at ville udarbejde en ny lokalplan for havnen, hvor etablering af van-

drehjem og lignende kan rummes, vil borgerforeningens bestyrelse presse på over for kommunen, så 

den nye lokalplan kan træde i kraft så hurtig som muligt og forhåbentligt inden sommeren 2019. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Anholt Borgerforening 
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Vandrehjemmet. 

Jeg vil gerne tilkendegive at jeg støtter Anholt Vandrehjem/Hostel.  

Jeg er ked af at jeg har været medklager via mit medlemskab i Anholt Borgerforening til Planklagenævnets afgørelse af 

3. juli 2018. 

Det skal næves at denne beslutning alene er truffet af den siddende Borgerforening i 2016. Der har ikke været indkaldt 

til borgermøde om sagen. 

Der har været 6 indsigelser til den tilladelse Norddjurs kommune havde givet ejeren af Casablanca Hostel. 

1 af dem er så Anholt Borgerforening, hvor jeg er medlem, nu rammer det mig selv som nyetableret hvor jeg mister ca. 

5.000 kr. i omsætning pr uge, da kundeunderlaget fra Anholt vandrehjem mangler.  

Dette er selvfølgelig ikke meget set i lyset af at ejeren af Casablanca mister hele sin årsindtægt fra Vandrehjemmet da 

det lukker pr. 01-01-2019. 

Det genåbner forhåbentligt hurtigt, når der bliver udarbejdet en ny lokalplan af byrådet.   

Karen Konge 

Debatindlæg vedrørende vandrehjemmet på Anholt Havn 
 
 

Jeg er ikke modstander af et vandrehjem på Anholt.  
Jeg er heller ikke modstander af udvikling på øen.  
 
 
Faktisk er det netop på grund af Anholts udvikling, at jeg i en nabohøring har gjort indsigelse mod et vandrehjem på 
havnen.  
Altså udvikling i befolkningstallet, i antallet af børn og i antallet af faglige kompetencer på øen.  
Turismen og turismeerhvervet skal nok klare sig, men befolkningstilvæksten har det ikke godt. 
  
Derfor er det er vigtigt at bevare havnen som erhvervsområde, for at kunne tiltrække folk som kunne tænke sig at slå sig 
ned på øen. Der er ikke for meget arbejde at få herovre, udover hvis man selv etablerer sig som håndværker eller andet.  
Jeg er helt klar over, at der endnu ikke er mange som har etableret sig på havnen, men muligheden er nødt til at være til 
stede, ellers er der lukket helt af.  
 
 
Som jeg forstår det, er det ikke muligt at dispensere fra kravet om en lavere støjgrænse, når der er betalende, overnatten-
de gæster i et område.  
Tager jeg fejl, vil jeg hellere end gerne overbevises om det modsatte.  
 
 
Kan der findes en udvej i lovgivningen, så et vandrehjem også kan have plads på havnens erhvervsområde, uden at æn-
dre støjgrænserne, bliver jeg mere end glad, for det er en møgærgerlig situation vi alle er kommet i. 
 
 
Det er vigtigt at vi holder fast i, at det er kommunen der har gjort regning uden vært ved at fortolke lokalplanen helt ud 
af facon, selv efter at have givet afslag på flere tidligere, lignende ansøgninger.  
 
 
Jeg håber at kommunen hurtigt viser handlekraft og løser situationen til alles bedste.  
 
 
Spørgsmålet er i virkeligheden: Hvad vil vi med Anholt? Vil vi have en ø som stort set kun er befolket om sommeren, 
eller vil vi have en ø med mennesker hele året? 
 
 
Jeg ved godt hvad jeg vælger.  
 
 

Med venlig hilsen 
Jacob Garde, Mester Jacob og Orakel Bar 
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På øen er man ikke i krig med hinanden, tværtimod 

 
 

Den allerstørste del af øen støtter det nye initiativ med vandrehjemmet på Anholt Havn, de få der ikke gør kan tælles på 

en hånd. Casablanca Hostel som tidligere stod som en tom og forladt bygning, skæmmende på havnen, er blevet topre-

noveret og fremstår nu som en pæn og præsentabel bygning. Der er som ejeren af Casablanca har udtalt, desværre kræf-

ter på øen som altid er imod når nye initiativer kommer til. Kræfter som spænder ben for den positive udvikling der er i 

gang flere steder på øen i disse år. Kræfter som desværre taler med to tunger.  

 

Jeg driver blandt andet restaurant og is butik på havnen. I februar 2018 købte vi en bygning mere, da ejeren desværre var 

gået konkurs. Bygningen, den tidligere ”Molevitten” indeholdte grillbar, restaurant, fiskedelle-bod, overnatningsfacilite-

ter, og en købmandsforretning som havnens sejlere er afhængige af. Derfor købte vi bygningen velvidende om, at den 

før konkursen havde været til salg i 8 år uden at være solgt. Men at den skulle risikere at stå som Casablanca, sølle og 

efterladt kunne vi ikke leve med. Derfor tog vi lynhurtig fat i COOP, som driver Brugsen i byen, og fik dem med på idé-

en om at drive købmandsforretning på havnen også. En kæmpe lettelse for de næsten 15.000 både der er anløbet havnen 

i år.  

 

Som erhvervsdrivende på Anholt Havn vil jeg gerne tilkendegive min mening i sagen om Anholt´s nye overnatningsmu-

lighed, Casablanca Hostel. En super idé som har vist sig, at være en bragende succes som rent faktisk har haft flere fore-

spørgsler, end stedet har kunnet honorere. En bragende succes som har givet vores forretninger på Anholt en masse kun-

der. Kunder som alle erhvervsdrivende på øen har nydt godt af. De har spist og drukket på restauranterne på havnen og i 

byen, de er blevet kørt af Anholt Taxa, de har drukket øl leveret af Anholt Øldepot/ Anholt Vognmandsforretning, de har 

lejet cykler hos Anholt Cykeludlejning, de har sejlet med færgen, de har handlet hos øens brugs og hos den nye køb-

mand på havnen osv. Én kæmpe gevinst for hele øen som lever af turisme. Turisme, som i min optik er det eneste er-

hverv, der virkelig kan udvikles på Anholt. 

 

Det vil være utopi at forestille sig et nyt erhvervsmæssig eventyr på Anholt Havn - i form af nye håndværksbutikker, 

fabrikker, produktionsvirksomheder eller andet. Erhvervsområdet, som flere af de klagende parter henviser til skal beva-

res er et område, som Grenaa Havn ejer. Havnen har 4 matrikler som er til salg, og som har været til salg i flere år. Ma-

triklerne er på ca. 400 kvm, og ligger spredt på området. Er det disse matrikler man vil bevare til eventuelt kommende 

erhverv ??? Hvis matriklerne nogensinde bliver solgt er det svært at forestille sig andet end, at de bliver solgt til private, 

som alle de andre matrikler i området allerede er blevet. Skulle de blive solgt til andet formål vil det ganske givet blive 

til turisme-baseret erhverv og der vil herefter ikke være mere erhvervsjord på området. 

Målsætningen for øen er at man skal udvikle og skabe arbejdspladser, der skal kroner i kommunekassen. Lige nu er man 

i gang med at afvikle i stedet for. Afvikle samtidig med at man er midt i at kystsikre øen med midler, fra blandt andet 

crowdfunding, doneret fra private og erhvervslivet, med midler fra stat og kommune, midler som er kommet med argu-

menter om at Anholt skal udvikles, ikke afvikles. 

 

Jeg var selv personlig imod vandrehjemmets placering til en start. Mit hovedargument var en bekymring for at der ville 

skyde ferieboliger op over hele havnen. Havnen ville fuldstændig ændre karakter og blive et nyt Løkken. Men da afgø-

relsen fra kommunen kom hvor denne havde givet ejeren af Casablanca dispensation til at indrette netop den skæmmen-

de og forladte bygning til vandrehjem, blev jeg glad. Nu kunne nye gæster overnatte på Casablanca Hostel, uden at der 

ville skyde ferieboliger op over det hele. 
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Men så kom en af de andre erhvervsdrivende på havnen som også er en del af bestyrelsen i Anholt borgerforening forbi 

os med for vedkommende, værende gode argumenter for at gå imod og påklage afgørelsen til Planklagenævnet.  

Argumenter om der ikke kunne larmes længere fra fx håndværkeren som skulle køre med vinkelsliber om aftenen (jeg 

har til dato ikke hørt den). At musikken som vi har på restauranten ville få en ende, at genbrugsstationen som har åbent 

nogle få timer to gange om ugen i dagtimerne - som hverken larmer eller lugter, da husaffald sendes til fastlandet - ville 

risikere en lukning, at det ville være starten på, at der ville komme klager som ville bremse erhvervslivet på havnen. Dis-

se argumenter var, og er jeg uenig i, og vi gik derfor ikke med til at klage over kommunens dispensation. Men det gjorde 

stort set alle, der tidligere havde klaget. Flere af dem der klagede mente ydermere, det var uretfærdigt at de ikke måtte 

lave et vandrehjem også. Nogle af dem der klagede over kommunens dispensation, er rent faktisk flyttet fra øen siden 

da. 

 

Nej det her handler om alt andet end saglige argumenter. 

 

Hvor om alting er, blev det besluttet på et borgerforeningsmøde kort efter at man skulle klage på vegne af Anholterne. 

 

Nu står vi eksempelvis med en nyindkøbt bygning, det tidligere Molevitten, hvor vi den kommende sæson ville åbne 

købmandsbutikken allerede til påske. Samtidig med at vandrehjemmet skulle åbne, og vi dermed havde et kundegrund-

lag som forhåbentligt ville gøre at der også kunne tiltrækkes sejlere tidligt på sæsonen på sigt. Med det manglende kun-

degrundlag er den tidlige åbning nok ikke længere realistisk. Et nyt initiativ med en højskole på Anholt må også skyde 

en hvid pil efter at kunne have kursister boende på vandrehjemmet. Målet for rigtig mange erhvervsdrivende er, at vi 

ønsker, og er i fuld gang med, at forlænge sæsonen. En sæsonforlængelse som vandrehjemmet i den grad har været med 

til at realisere. Vandrehjemmets gæster bor typisk 2-3 dage på værelserne. Det vil sige at på en uge er der op til 3 par 

igennem på et værelse. Altså får man på en uge op til 3 gange så mange ”feriepenge” i omløb på Anholt, sammenlignet 

med en traditionel overnattende gæst på uge basis i fx et sommerhus.     

At forestille sig et nyopført vandrehjem til 4 – 5 millioner et andet sted på øen for en hovedsæson på 4 uger er absurd. 

Der findes ikke en kreditforening eller en investor til et sådant projekt. 

 

 Nej de overnatningsmuligheder der er realistiske er absolut i eksisterende bygninger. 

 

Mit håb og ønske er, at en ny lokalplan vil lægge op til ”både og” frem for ”enten eller”. De få eksisterende erhverv i 

området som fx en lokal murers værksted, skal selvfølgelig kunne ligge der. En genbrugsstation som aldrig har fået kla-

ger fra eksempelvis de 3 ejendomme ved siden af, som rent faktisk har helårsbeboelse under den gældende lokalplan, 

skal selvfølgelig også kunne være der. I og med det aldrig har været et problem før kan jeg simpelthen ikke forstå hvor-

for man nu ser disse spøgelser? Hvorfor er Reno Djurs ikke med i en klage til planklagenævnet hvis de er bekymret?  

eller er det i virkeligheden ikke Reno Djurs, der er bekymret?  

 

En mulighed for at imødekomme det issue, som også er faldt folk for brystet – nemlig forskelsbehandling - at alle skulle 

have lov til at drive vandrehjem, ikke kun ejeren af Casablanca, kunne være at man tillader dette, med det forbehold at 

der ikke er tale om feriehusudlejning. Så får alle lidt af det de ønskede, nemlig overnatningsmuligheder, lige rettigheder, 

en masse glade turister som understøtter hovederhvervet på Anholt og dermed også en indtægt til kommunen. 

 

 

Anja Søndergaard, Algot fra havet, Ishuset Anholt, Dørken og Pakhuset Anholt. 
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Anholts Fremtid. 

 

I debatten om det eventuelle vandrehjem på Anholt vil jeg nu gerne have lov at give mit besyv med. 

Men vi er nødt til at gå lidt tilbage i historien. 

Udformningen af lokalplanen (vistnok i 2003) blev tilvejebragt, og ændret, da kommunen på daværende tidspunkt havde 

planer om at opføre ferieboliger på havneområdet. 

Vi anholtere protesterede mod ferieboligerne og ønskede i stedet et erhvervsområde, uden mulighed for salgsmæssig 

overnatning, idet vi frygtede at miljøet på havnen skulle ændre sig til noget der kunne minde om ”Øer Maritime Ferieby, 

f.eks., eller lign. 

Det særlige ved miljøet på havnen, og som turister i øvrigt synes er så hyggeligt og særpræget, er jo ikke udsprunget af 

turisme, men af den daglige aktivitet, såsom fiskeri, håndværk, skibsproviantering, færgefart, salg af fisk, og så selvføl-

gelig de dejlige strande og badevand.  

 

Et andet argument, som blev brugt i forbindelse med udformningen af lokalplanen var jo at man var nervøs for at blande 

tingene sammen, dvs. at man ønskede at friholde erhvervsområdet for problemer som ville kunne opstå pga. støj, brand-

fare og forurening etc. 

I skrivende stund er der en fastboende person som har planer om opførelse af et destilleri på havnen…Et meget innova-

tivt projekt som ville kunne give øen et særpræg og måske skabe arbejdspladser på helårsbasis. Er det en god ide med 

overnattende gæster ved siden af en sådan aktivitet. Det er jeg ikke helt sikker på. 

 

Med al mulig respekt for ejeren af Casablancas initiativ og gåpåmod til at etablere et vandrehjem, (hvilket vi vist alle 

synes er en god ide) kan man jo starte med at undre sig over, hvordan Norddjurs Kommune pludselig vender 180 grader, 

og dispenserer fra en lokalplan de selv er medforfattere til. Så vidt jeg har forstået, har der før været ansøgt om lignende, 

med negativt resultat. 

 

Hvorom alting er, må det en gang for alle slås fast, at der ikke er intentioner om at spænde ben for ejeren af Casablanca, 

eller bremse udviklingen på øen. Men lad os da blive enige om, hvilken form for udvikling vi ønsker! 

 

Debatten om vandrehjemmet kører i det hele taget meget på, hvor vigtig turismen er for øen, og der mener jeg godt at vi 

kan overveje om det nu er så sandt. 

Det er jo rigtig hyggeligt og godt for øen at der kommer et indspark af turister, især har vi jo fornøjelse af besøg, også 

udenfor sæsonen af det vi kalder sommergæster som, har huse herovre. 

Men den der med at kaste sig fladt på maven og for en hver pris servicere endnu flere turister tror jeg ikke på har nogen 

særlig betydning for hverken befolkningstallet på øen, økonomien på øen, eller miljøet i det hele taget. 

Turisterne skal nok komme i rigelige mængder! Der er nemlig ingen grænse for hvor mange sengepladser man kan leje 

ud i de hektiske 6 uger! 

Men jeg mener ikke at det er så vigtigt for øen. Og jeg ønsker ikke at vi der bor her på øen, skal ende op med at blive 

servicearbejdere for en stadig stigende turisme. 

I øvrigt er en stor del af virksomhederne, der servicerer turister, ejet og drevet af personer som ikke er fastboende på 

øen. 

Anholt er et unikt sted. Og fuld af aktivitet. Også aktiviteter som ikke er afhængig af turismen. Men det foregår altså på 

en anden måde herovre, og er nok ikke så pengestyret som andre steder. Og hvis man har lyst til at basere sit liv på lutter 

mammon, er Anholt som bekendt ikke det fedeste sted. 
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Undertegnede var jo en af dem som var imod planerne om vandrehjemmet, og havde jo slet ikke forestillet mig at der 

kunne dispenseres for lokalplanen (hvad skulle vi da så med den?) 

 I forbindelse med dispensationen må der jo sidde nogen i kommunen med utrolig røde ører. Og jeg forstår da så sande-

lig godt ejeren af Casablancas frustration over Planklagenævnets afgørelse.  Nu hvor han i nogenlunde god tro har lagt 

økonomi og energi i projektet. 

Med Planklagenævnets afgørelse, vil jeg mene at ejeren af Casablanca bør kompenseres af Norddjurs Kommune for sine 

udgifter ifm. renoveringen af bygningen og evt. anvises et alternativt område til sit vandrehjem. 

Eller at der findes en anden fornuftig løsning på problemet, så vi kan slippe for den pinlige og intrigante mudderkastning 

der foregår for tiden! 

 

Anders Rytter. 

Til orientering for forståelse af historien bag udarbejdelse af lokalplan 158, så er dette det endelige udkast 
som Anholt Borgerforening og Anholt Grundejerforening på baggrund af flere borgermøder, sendte til  
Grenaa Kommune i 2003. 
AB besluttede dengang med støtte fra øen at vi skulle arbejde på at sikre havneområdet til erhverv. 

Med venlig hilsen Anholt Borgerforening  

Indsigelse mod lokalplanforslag 158 for Anholt Havn 

2003 

 

Byrådets ideer om fremtiden for Anholt Havn ligger me-

get langt fra hvad øens befolkning og den store kreds af 

erhvervsdrivende og grundejere fra fastlandet har fore-

stillet sig vil give området en god udvikling. 

 

Det fremgår også meget tydeligt af de mange reaktioner 

kommunen modtog på sit debatoplæg, sammenfattet i 

notat af 24. april 2002. At disse reaktioner ikke i højere 

grad har påvirket det endelige lokalplanforslag kan un-

dre. 

 

På foranledning af kommunens fremlæggelse af lokal-

planforslaget arrangerede Anholt Borgerforening borger-

møde den 21. februar. Mødet var godt besøgt, og delta-

gerne var seriøst engagerede i at debattere fremtiden for 

øens havn. Siden har repræsentanter for øens erhvervs- 

og foreningsliv samlet trådene. Den helt overvejende 

holdning er at feriehusbyggeri ikke skal ny etableres 

på havnen. Der er følgende hovedlinjer: 

HAVNENS NATUR             

EN GOD UDVIKLING                        

DETTE LIGGER I DAG PÅ ANHOLT HAVN     

NABOKRIG                      

ANDRE MULIGHEDER              

FASTBOENDE OG TURISTER     

VISIONER ER IKKE UTOPIER!    

 

Vi vil på det stærkeste anbefale Grenaa Kommunes poli-

tikere at lytte til kommunens egne embedsmænd i afde-

lingen for teknik og udvikling. Deres råd i notatet til de-

batoplægget er at undgå feriehuse på Anholt Havn fordi 

der uundgåeligt vil opstå friktion mellem boligejere og 

erhvervsdrivende. 

Lad os samarbejde om at beholde Anholt som en levende 

ø. Man kan ikke pendle, og samfundet er derfor sam-

menhængende og på fuld tid. Vi bor på den sidste ”ægte” 

lille ø i Danmark - i et enestående naturområde. 

Anholt kunne blive kommunens stolthed. Et sted, hvor 

man satser gennemtænkt og langsigtet i stedet for at sat-

se kortsigtet på nybyggeri af feriehuse. 
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HAVNENS NATUR 

Anholt Havn er et af øens knudepunkter for såvel 

beboere som besøgende. Den er øens ankomstportal 

og om sommeren sejlernes feriehjem med tilhørende 

service, industri, værksted, handel, forretninger, re-

stauranter og oplagspladser. 

Det er også på havnen man i tidens løb har valgt at 

placere fælles faciliteter som affaldssortering, en del 

af øens energiforsyning, områdets miljøanlæg, olie-

lager, telefoncentral, farvandsvæsenets redningsstati-

on og DMI's vejrstation. 

Et sådant område går man i land til eller cykler ned 

til fra andre steder på øen. Det er et brugsområde 

hvor man kører ned med skrald, henter gods ved fær-

gen, køber diesel og benzin, går på vaskeri og køber 

fisk. Turisterne slentrer, handler, går på restaurant 

eller diskotek, ser færgen lægge til og blive tømt for 

passagerer og varer. Der er trafik, musik og larm. 

Det lugter af friture og af nedsivningsanlæg, og hav-

nen er som det eneste sted på Anholt ikke nogen 

skønhedsåbenbaring. Havnen er et sammensurium af 

olietanke, gasbeton, plastikfiskekasser, radiotårne, 

rod og aktivitet. 

Der køber man ikke sommerhus. Skulle nogen alli-

gevel gøre det, ville det være nærliggende og beretti-

get at klage over larmen. Som med garanti det meste 

af døgnet vil være betydeligt højere end tilladt for et 

område med blandet bolig og erhverv. 

Det er helt naturligt at Grenaa Kommune som ejer af 

Anholt Havn A/S søger at klarlægge hvilke mulighe-

der og hvilket råderum der er på området. Her er det 

imidlertid meget vigtigt at man søger målrettet – at 

man på forhånd gør sig klart hvilken type havn der 

ligger her på Anholt, så kommunen ikke blindt går 

efter alt hvad der kunne tænkes at give en her-og-nu-

indtjening. 

Anholt Havn er en fiskeri- og erhvervshavn. 

Vi mener at fiskeriet på Anholt har en væsentlig 

større betydning end det fremgår af kommunens be-

skrivelse. Der er andre fiskere end øens egne der 

benytter havnen. Mange fremmede fiskere overnatter 

og lander deres fangster på Anholt. Øen ligger cen-

tralt for de gode fiskesteder, og fiskerne sparer diesel 

ved at benytte Anholt som udgangspunkt – mere og 

mere på grund af de stigende brændstofpriser. 

 

Fiskekutterne er også væsentlige attraktioner om 

sommeren for de sejlere der skal give havnen ind-

tægter. Derfor er der ingen grund til at affærdige fi-

skerne som en fremtidig indtægtsmulighed i en er-

hvervshavn. For eksempel har Anholt Havn ret til 

bropenge fra hver eneste fisker der lægger til kaj. 

Disse bropenge afregnes for ”fremmede” fiskeres 

vedkommende via en fast del på 2,5% af auktions-

prisen for deres fangst. I de tilfælde hvor fangsten 

landes gennem Anholts lokale fællessalg afregnes 

automatisk med havnen derfra. I de tilfælde hvor 

fiskere lander direkte til andre grossister eller auktio-

ner, har Anholt Havn krav på afregning derfra. Fi-

skere som ikke lander via det lokale fællessalg har 

deres egen container som står på havnens grund, og 

dér er formodentlig også en lejeindtægt. 

Anholt Havn er det eneste sted på øen med mulighed 

for erhvervsudvikling. 

Der skal være et område på Anholt hvor erhverv og 

mindre industri kan placeres Det er gennem tiden 

blevet til havneområdet. Erfaringen fra tidligere for-

søg på at placere forskellige nødvendige virksomhe-

der for eksempel containerpladser viser at der ikke er 

andre muligheder. 

Vi er vidende om, at en lovændring der åbner for 

boligmuligheder på havneområder som ikke længe-

re benyttes til havneformål er på vej. Det kan umu-

ligt handle om Anholt Havn som jo så decideret et er 

en færge-, fiskeri- og erhvervshavn. 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne indsigelse 

har Borgerforeningens juridiske rådgiver udarbejdet 

et notat. Notatet beskæftiger sig med planlov og re-

gionplan i relation til det af Grenaa Kommune udar-

bejdede lokalplanforslag nr. 158. Konklusionen er: 
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Sammenfattende må det antages, at forslag til kom-

muneplantillæg nr. 158 ikke er i overensstemmelse 

med: 

-    regionplanens retningslinie 4.1 om sommerhus-

områder, 

regionplanens retningslinje 7.1 for støj, 

planlovens formålsbestemmelser om forebyggelse af 

forurening, herunder støjulemper, 

planlovens § 5b om planlægningsmæssig begrundel-

se for byggeri i kystnærhedszonen, 

samlebekendtgørelsens § 10, stk. 3, 

Miljøministeriets vejledninger om planloven. 

Det juridiske notat fremsendes som supplement til 

den af Anholt Borgerforening udarbejdede indsigelse 

Udover at boliger kan ødelægge aktionsmuligheder-

ne for erhvervene, vil de jo rent fysisk tage pladsen 

fra mulige nye erhverv. Havnepladsen vil simpelthen 

være brugt op. 

Anholt Havn er ikke en marina. 

Der er ganske givet en god indtægt ved at opkræve 

havnepenge fra lystsejlere, og her er ikke på øen 

umiddelbart modstand overfor en eventuel udvidelse 

af antal bådpladser, så længe en udvidelse sker uden 

at genere eksisterende aktiviteter så som færgens 

manøvrering i havnen. 

En traditionel marina kan Anholt Havn aldrig udvik-

le sig til. Alene det forhold at der ikke er overvint-

rende lystbåde på havnen og dermed intet helårs ma-

ritimt fritidsliv gør at indtægter fra  for eksempel 

udlejning af bådpladser og vinteropbevaring er uden 

for rækkevidde på Anholt. Man skal tænke i andre 

baner og fastholde og fremme den lokale erhvervs-

udvikling. 

EN GOD UDVIKLING                                                                                                                 

Den i sin tid af Miljøministeriet nedsatte Anholt 

gruppe, bestående af Miljøministeriet, Aarhus Amt, 

Grenaa Kommune og Anholt Borgerforening, med 

opgave at løse Anholts problemer, lagde megen vægt 

på spørgsmålet om hvor meget slid af turister Anholt 

kan tåle. 

Derfor vedtoges de 3 lokalplaner nr. 19 – 20 og 21, 

og udenfor disse lokalplansområder måtte der ikke 

opføres sommerhuse. Man fokuserede på at Anholts 

eneste aktiv er naturen, og at man ikke skulle save 

den gren over man selv sad på. Dengang, som nu, 

ønskede man ikke feriehuse/sommerhuse ind af bag-

døren. 

Flere sengepladser er ikke et behov på Anholt. Alt 

kan selvfølgelig lejes ud i juli måned, men allerede i 

uge 33 ( i år starter den som udlejningsuge den 9. 

august) er her mindst 400 ledige registrerede senge-

pladser til udlejning – øen tømmes markant hurtigt. 

Sådan er Anholts højsæson. Kort og hidsig og med 

kø i butikkerne.  

På Anholt er balancen mellem tilpas og for meget - 

når det gælder antal besøgende – hårfin. 

Tilpas ville i virkeligheden være færre end det antal 

der er på øen i juli måned, men på grund af den ul-

trakorte sæson er øen i dag fyldt til bristepunktet i 

skoleferien. Øens natur er meget sårbar og sliddet 

efter en sæson er tydeligt. Infrastrukturen følger kun 

lige akkurat med i kraft af gensidig tolerance ser-

viceudbydere og gæster imellem. Det vil være meget 

uheldigt at presse flere turister sammen på øen. 

Hvis der bliver fyldt mere på som resultat af en for-

jaget udvikling, vil det give dårligere service i juli og 

flere tomme senge før og efter. Hvor er perspektivet 

i at bygge nye feriehuse på havnens arealer? De er 

overflødige og i vejen. 

Der er på Anholt til gengæld brug for nogle rammer 

der kan fremme lysten til at ernære sig ved at ser-

vicere de mange turister som i den grad tørster efter 

service og initiativer af hel basal men kvalitetspræ-

get karakter: ordentlige råvarer, god mad, kunsthånd-

værk og håndværkerhjælp eller bare hjælp. 

Der er utrolig meget goodwill forbundet med at dri-

ve virksomhed på Anholt. Det er let at profilere sig 

på grund af øens ringe størrelse.  
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Besøgende synes det er interessant at have kontakt 

med lokale virksomheder og fastboende som kan 

fortælle om hverdagen.  

Det er spændende, men samtidig et svært stykke ud-

viklingsarbejde at finde sit økonomiske eksistens-

grundlag i spændet mellem vinterens 160 beboere og 

sommerens mange tusinde besøgende. 

 

Der er i disse år gode udviklingstegn på Anholt. In-

denfor de seneste år har to nye momsregistrerede 

håndværkere bosat sig på øen med deres virksom-

hed, en fastboende har etableret gartneri med butik, 

andre fastboende har genåbnet kroen og investeret i 

forbedringer og udbygning af campingpladsen. En 

ny café og et nyt spisested/pension på lokale hænder 

åbnede sidste år, og andre af de nyere virksomheder 

har udviklet sig og forbedret deres overlevelsesmu-

ligheder. Anholt Bed&Breakfast har f.eks. udvidet 

med et ekstra hus. Endnu et fastboende par har købt 

et hus hvor de planlægger udlejning og pizzeria. Der  

er flere stærke kræfter på øen end de fleste ved første 

øjekast får øje på. I sidste ende er det helt sikkert de 

lokale rødder som vil interessere og fastholde turister 

der vælger et feriested som Anholt. 

Vi har set mange investorer fra fastlandet som skuf-

fede opgiver en sommerforretning fordi overskuddet 

blev marginalt på så kort en højsæson. Skiltet med 

”Tak for i år” kommer ofte op længe inden de sidste 

sejlere og sommerhus lejere har forladt øen. En for-

retningsdrivende der bor på øen er mere tilbøjelig til 

at holde åbent i et vist omfang, selv om kundekred-

sen svinder ind. 

 

3.   DETTE LIGGER I DAG PÅ ANHOLT HAVN 

Når man skal se på udlejning af jord, må det blive 

feriehuse eller erhverv. Det er på Anholt enten-eller. 

Der er ikke plads til både-og. Der er ikke andre ste-

der på øen med plads og lov til støj og møg. Der er 

for os ingen tvivl om at havnens eventuelle lejeind-

tægter skal komme fra erhverv og ikke beboelse. 

Vi vil anbefale Anholt Havn at gennemgå de mulige 

indtægter fra erhvervene. Eventuelt ved hjælp af føl-

gende oversigt over allerede eksisterende erhverv på 

deres aktuelle udviklingstrin. Aktiviteterne nævnes i 

den rækkefølge de ligger, se vedlagte tegning. 

 

1: Det tidligere billet hus. Udlejet 2003 af Anholt 

Havn. Kiosk? 

2: Sailor’s House med havnekontor og lokaler udle-

jet af Anholt Havn. Kontor? Sejlsportsbutik? 

3: Skibsproviantering m.m.. Stor blandet virksom-

hed. Frikadelle / røgvarebod restaurant / diskotek, 

grill, købmand og møntvask. Forretningen drives af 

ny forpagter fra 2003. Udendørs servering fra boder-

ne, spisepavillon med aftagelige vinduer, levende 

musik inde og natbevilling. 

4: Casablanca. Restaurant, musiksted, boulebane, 

udendørs servering, levende musik inde og natbevil-

ling. 

5: Oplagsplads  for murermester Anders Rytter. 

Pladsen er ikke indhegnet og der er ingen overdæk-

ning. Ikke indtegnet på kommunens plan. 

6: Genbrugsstation med egen lokalplan. Reno Djurs 

har endnu ikke udnyttet hele området. 

7: Telefoncentral med 25 meter høj stålmast. 

8: Tøjforretning. Skurvogn med salg af tøj. Ikke ind-

tegnet på kommunens plan. 

9: Strik og tingel-tangel. En virksomhed uden loka-

ler med et interimistisk præg, men godt besøgt. Ikke 

indtegnet på kommunens plan. 

10: Statoil. Olielager og forhandling. 

11: Finns Fisk. Salg af fisk fra butik, fadølsudskænk-

ning og fiske-fastfood. Er udvidet betydeligt de se-

neste år. 

12: Garnbødehuset. Lejefrit for fiskerne til 2012. 
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13: Anholt Cykeludlejning. Er udvidet betydeligt de 

seneste år. Ikke indtegnet på kommunens plan. 

14: Havnens Værksted 

15: Småhytter/skure til opbevaring af fastboendes 

båd og fiskegrej. 

16: Nedsivningsanlæg for hele havnen kaldet miljø-

anlæg. Lugter om sommeren ved den store udled-

ning fra havne- og restaurationstoiletter. 

17: Vindmølle. Tilhører NRGi. Virksomheden NEG-

Micon ønsker i samarbejde med NRGi at opføre 

sandsynligvis to nye vindmøller der kan samarbejde 

med de dieseldrevne generatorer på byens/øens el-

værk. 

18: Bønnerup-fiskernes lagercontainer til fisk. Ikke 

registreret på kommunens plan. 

19: Fiskernes Fællessalg. Virksomhed til sortering, 

opbevaring og forsendelse af fisk til auktion. 

20: I/S Grenaa-Anholt Færgefart. Billetkontor og 

lagerhal. 

21: Farvandsvæsenet. Redningsstation. 

22: Anholt Havn. Garage og værksted. 

23: DMIs vejrstation. Nyere anlæg. 

24: Anholt Havns lejligheder. Erhverv eller bolig? 

25: Sejlerne. Brugere af havnens tilbud. 

26: Stejleplads. Lejefrit  til 2012. 

Disse virksomheder og faciliteter har alle i større 

eller mindre omfang muligheder for udvikling. De 

har forskellige potentialer. Vi skal ikke her kommen-

tere den enkelte, men i det kommende trække nogle 

hovedlinjer for erhvervslivets fremtid. 

 

NABOKRIG 

 

Som det fremgår består Anholt Havn af mange for-

skellige virksomheder og institutioner. Store og små, 

grimme og smukke, stille og larmende, duftende og 

stinkende. Der er ingen tvivl om at de larmende, 

grimme og lugtende elementer er helt uønskede som 

naboer til feriehuse. Det står også fast at loven ikke 

giver adgang til at fratage købere af sådanne huse/

grunde retten til klage over forholdene. Nabokrigen 

er uundgåelig. 

Hvis man f.eks. placerer feriehuse lige op ad de to 

restauranter, lægger man op til evige støjklager fra 

beboerne. De bliver tvunget til at skrue ned for mu-

sikken og til at lukke døre og vinduer. Dermed for-

svinder noget af tiltrækningen for de unge og ferie-

gæsterne. Restauranterne hvis økonomi i forvejen er 

anstrengt på grund af en kort sæson vil sandsynligvis 

være nødsagede til at lukke. 

Det er naturligvis ikke til at leve med for Anholts 

fastboende og andre der er afhængige af at kunne 

agere erhvervsmæssigt på øens eneste dertil egnede 

område. At der vil opstå interessemodsætninger mel-

lem boligejere og erhvervsdrivende er der ingen tvivl 

om.  

At der overhovedet findes beboelse på Anholt Havn 

er ikke et resultat af en velovervejet sommerhuspoli-

tik. Der er simpelthen sket det at den gamle køb-

mandsbutik, toldbygningen og post- og telegrafhuset 

(hhv. Nordstrandvej 160, Gennem Landet 80 og 

Gennem Landet 66) i tidens løb er blevet solgt eller 

overgået til anden benyttelse. Betegnelse som 

”blandet beboelse og erhverv” kan derfor ikke siges 

at være dækkende for havnen som den er i dag. 

 

ANDRE MULIGHEDER 

 

Men provokationen er ikke kun uvelkommen. Dette 

lokalplanforslag er med til at sætte skub i en proces 

der er helt nødvendig på øen internt. Vi er nødt til at 

forholde os til hvad der skal ske på havnen.  
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Man falder let hen når intet sker i årevis. Nu er det 

tiden at diskutere hvad vi kan foreslå til fælles bed-

ste. Hvordan vi kan deltage i en udvikling der bliver 

glædelig for fastboende, turister og Anholt Havns 

økonomi. 

Det er spændende at skabe rammer for et aktivt og 

dynamisk havne liv med flere småvirksomheder. 

Havnen bør sælge eller leje grunde ud til erhverv i 

stedet for feriehuse.  

Små butikslokaler til udlejning eller salg kunne på 

samme måde give indtægter til havnen for at få styr 

på de løsere handelsinitiativer. 

Vognmandsforretningen har vist interesse for et om-

råde på havnen så virksomheden kunne flytte sin 

lagerhal ned hvor varerne ankommer, og hvor en stor 

del også skal leveres. Dele af en sådan hal kunne 

videreudlejes til småvirksomheder med brug for la-

gerplads. 

Der er f.eks. nu fremskredne planer om at opstille to 

vindmøller på havnen så vi også på Anholt kan leve 

op til målsætningen om vedvarende energi. Hvis der 

ikke opstilles vindmøller risikerer vi galopperende 

elpriser. Ens priser på strøm er ikke længere en hel-

lig ko. El distributørerne arbejder på at få lov til at 

differentiere deres priser. Her vil det betyde at vi 

risikerer at skulle betale den faktiske pris for diesel-

produceret strøm. 

Turisterne på Anholt lader sig ikke narre. De vil ha-

ve kvalitet i fritiden. De vil opleve særkendet ved 

deres rejsemål. De vil se ægte liv, og de kan lide at 

handle med folk der har rødder i miljøet. De vil ikke 

nøjes med kulisser der skal ligne noget havneagtigt. 

 

FASTBOENDE OG TURISTER 

 

Det er en gammel skrøne at anholtere ikke kan lide 

turister. Det sker selvfølgelig at en og anden hvæser 

over sommerkøen i Brugsen, men generelt har vi en 

høj bevidsthed om at et helårsliv på Anholt ikke er 

muligt uden turister. Man skal samtidig gøre sig klart 

at turisterhvervene forsvinder hvis der ikke er et hel-

årsliv der leves af en fastboende befolkning. Der er 

et endog meget fint samarbejde mellem Borgerfor-

eningen (kun fastboende er aktive medlemmer) og 

Grundejerforeningen (medlemsskaren traditionelt 

sommerhusejere). 

I forbindelse med lokalplanforslaget er de to forenin-

ger helt enige. Grundejerforeningens bestyrelse 

tilslutter sig denne indsigelse og udtrykker blandt 

andet bestyrelsens holdning således: 

Konsekvensen af det planlagte feriebyggeri vil være 

færre turister, dårligere erhvervsmuligheder og her-

af følgende ringere indtjening og beskatningsgrund-

lag og færre færgeindtægter. Den økonomiske byrde 

for Grenaa Kommune, Århus Amt og staten vil grad-

vis vokse og meget hurtigt overstige den begrænsede 

økonomiske engangsgevinst som salget af grundene 

vil give. 

Det er ikke blot dårlig planlægning. Det er også 

uansvarligt over for øens fastboende befolkning. Det 

er endvidere uansvarligt over for staten og Århus 

Amt der gennem tilskudsordninger og bloktilskud 

bidrager til Anholts muligheder for at overleve som 

et levende samfund. 

Grundejerforeningens medlemmer – sommerhuseje-

re på Anholt – har en stor interesse i at Anholt op-

retholdes som et levende samfund med erhvervsmu-

ligheder for den fastboende befolkning. Vi vil gøre 

hvad der er os muligt for at forhindre gennemførel-

sen af det fremlagte lokalplanforslag. 

 

Det er derfor af største vigtighed at politikerne i Gre-

naa Kommune vil gå ind i en langsigtet planlægning 

for Anholt Havn med visioner og perspektiv i stedet 

for kortsigtet at sælge ud af området til højestbyden-

de. Her og nu skæpper feriehuse uden tvivl mest i 

kassen, men ved at vælge den løsning sætter kom-

munen en kurs der ikke kan ændres – en kurs med 

retning direkte mod stilstand. Stilstand er ikke en 

turistattraktion. 
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Et havneområde med spillerum er helt nødvendig for 

at tiltrække aktivitet og dermed meget gerne flere 

aktive fastboende til Anholt. 

 

VISIONER ER IKKE UTOPIER! 

 

Det er let at forestille sig hvad der kunne opstå af en 

målrettet plan om mere småerhverv på Anholt Havn: 

Røgeri (fisk og kød – evt. pølseproduktion) 

Pottemager (lokal produktion, åbent værksted, kur-

ser) 

Frisørsalon (klip, ansigtsbehandlinger, manicure, 

pedicure osv.) 

Motionscenter (maskiner, massage, udendørs som-

mergymnastik) 

Oplagring for øl/vand/andre varer, så man hermed 

sparer Anholt By for tung trafik på smalle og 

støvede veje. 

Der er i disse år i Danmark en tendens til udflytning. 

”Slow”-kulturen får fodfæste som modtræk til det 

hurtige liv med de mange forskellige tilbud og akti-

viteter. Familier trænger til samvær, fordybelse, tid 

og sammenhæng. Vi kunne godt på Anholt tiltrække 

en familie med en lille flytbar virksomhed. det kunne 

være en arkitekt, en designer eller en grafiker. Her er 

helt unikke muligheder hvis man søger ”det enkle 

liv”. 

 

Det er vigtigt at de virksomheder man giver plads til 

er regulære og bidrager økonomisk til områdets drift. 

Der skal stilles krav til de forretningsdrivende som 

får lov til at lægge sig midt i et attraktivt område, og 

udlejeren skal følge op på om kravene bliver over-

holdt. Det er helt nødvendigt for at få en kontinuitet i 

erhvervene. Det giver på sigt også værdighed og 

stolthed omkring det at have sin forretning i et lille 

lokalsamfund. 

Borgermøde 

 

Søndag d 25-11 blev der afholdt borgermøde på Anholt.  

Der mødte 41 personer op, hvilket var dejligt. 

Først blev der snakket lidt om sladder og rygter, hører man noget rigtig ubehageligt om nogen, så gå til ved-

kommende og hør om det er sandt, i stedet for at sprede det videre. 

Så blev der snakket om vandrehjemmet. Dette mundede ud i en skrift til kommunen, om at alle 41 fremmødte 

stemte for, at der skal gøres hvad der kan for at vandrehjemmet kan åbne i sæson 19. 

Desuden var der flere, som synes det ville være godt med nogle flere møder, hvor lokal befolkningen kan få 

snakket om det der rører sig på øen. 

Vi håber at de fremmødte synes at mødet foregik i en behagelig stemning, og at de fik sagt hvad de havde på 

hjerte. 

 

Anja Rohde 
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HALLOWEENFEST 2018 
Foreningen Anholts Børn 

Fotos: Jakob G. og Carsten 
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   Anholt museum 
Man kan altid besøge museet ved at ringe til Etly på telefon: 86319042 

eller 21399042. 

 

Vi samler stadig penge ind til vores lån som skal betales tilbage i 2020.  

Nu mangler vi kun 100.000 kr. og vi er meget taknemmelige for alle 

der allerede har tænkt på os og håber mange flere vil gøre det samme. 

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. 

                                                                                                     Etly og Signe 

Husk cykellygter og reflekser i denne mørke tid 
 

HER FÅR DU ET OVERBLIK OVER DE VIGTIGSTE REGLER: 

Hvornår? - Alle cykler skal have lys på fra solnedgang til solopgang - og i usigtbart vejr, som tåge og 

tæt snevejr.-  

Du kan ikke regne med gadelygternes tændingstid - tjek for eksempel tidspunkterne i regionale vejr-

udsigter på nettet. 

Hvilke lygter? - En almindelig cykel med to hjul skal udstyres med mindst én forlygte og mindst én 

baglygte. 

Lygter skal monteres på cyklen og ikke på cyklisten. Lygter i bukselommen og omkring benet må alt-

så ikke bruges alene, men gerne supplere cyklens lygter. 

Baglygterne skal være monteret, så de lyser ret bagud, mens særligt kraftige forlygter skal lyse skråt 

nedad, så de ikke blænder modkørende. Lygterne skal ikke lyse ned i jorden. 

En cykellygte skal være tydeligt synlig på mindst 300 meters afstand uden at virke  blændende. Det 

er dog en tommelfingerregel, der selvfølgelig ikke giver mening ved tåge. 

Lygten skal også være synlig fra siden. 

Nye battericykellygter, der sælges i Danmark, skal kunne lyse i minimum 5 timer. 

Hvor stor er bøden for manglende lygter? 700 kr. 

Selv om du har cykellygter på, kan du godt være svær at se. Så brug gerne ekstra reflekser, fx re-

fleksbånd om benet - eller tag en refleksvest på.   

Kilder: Cyklistforbundet og Samvirke 
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Anholt Taxi  
 

ønsker alle kunder tak for kørsel  
i det forgangne år,  

og på glædeligt gensyn i 2019. 
Taxien kontaktes på 20 22 90 06  

Julehilsner Liselotte 
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Tirsdag morgen den 27. november 2018 var en krystalklar morgen med et spejlblankt hav, og 

det var Klaus Henriksens sidste dag på Anholt som skibsfører for Anholtfærgen. Hvad der star-

tede som et 4-måneders vikariat endte med 15 ½ år med Anholtfærgen. Klaus har været langt 

omkring i sit arbejdsliv, og han har blandt meget været ankermand i opbyggelse af en moderne 

færgefart på Victoriasøen i Tanzania, men også på Anholt vil han blive husket og savnet, og 

forhåbentlig ser vi ham som afløser på færgen nu og da i fremtiden?  

 Kystsikringen skrider frem 
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NYE ANHOLT SANGE? 

 

Anholt Borgerforening er ved at revidere vores sang-

hæfte (det blå, der bla. benyttes til Sct. Hans). 

I den forbindelse vil vi gerne efterlyse nye sange om 

Anholt. Hvis I er bekendt med nye Anholt sange, 

som egner sig til sanghæftet modtager vi dem gerne 

med tekst og melodi, på krasmus14@gmail.com in-

den 4/1 2019. 

 

Sanghæftet indeholder på nuværende tidspunkt føl-

gende sange: 

mailto:krasmus14@gmail.com
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Et stort turistår lakker mod enden 

2018 bliver rekordernes år. Rigtig mange turister har besøgt Anholt i løbet af året, både passagertallet på færgen og antallet af lyst-

både i havnen taler deres tydelige sprog. 

Med den usædvanlige varme og lange sommer er sæsonen blevet forlænget. Det har passet godt sammen med den sensommer-

kampagne vi har kørt i projekt med LAG Småøerne. 

Nyt ansigt og ny stemme 

Susann Renee Svensson er pr. 1. november ansat som afløser på Anholt Turist. Susann er nytilflyttet til Anholt sammen med sin 

mand, som netop er ansat som skibsfører på færgen, og deres to døtre på 10 og 12 år. Familien er allerede ved at finde sig godt til 

rette på øen. 

Tag godt imod hende  . 

Sommerhusejere – se her 

Vi vil gerne have flere sommerhuse til udlejning på www.anholt-booking.dk. Kontakt venligst Anholt Turist hvis du vil høre mere om 

indgåelse af aftale om udlejning af dit sommerhus. Telefon 86319133. 

 

Vi vil gerne takke for samarbejdet i år og ønsker alle på 

Anholt god jul og godt nytår. 

Destination Djursland & Anholt Turist 

Flemming Rasmussen – Anja Bæk – Lene Lind – Else Brask 

 

KÆRE JER ALLE 

CAFÉEN OMBORD ÅBNER  

D. 21.DECEMBER KL 7.30. 

JEG VIL HELT SIKKERT VÆRE I  

JULESTEMNING MED JULE 

LÆKKERIER 

DER VIL VÆRE JULEBRYG FRA HANCOCK BRYGGERIET. 

D. 22 PÅ SIDSTE TUR TIL ANHOLT INDEN JUL, HAR JEG HØRT AT JULEMANDEN 

KOMMER PÅ BESØG I CAFÉEN  

INDEN VI SEJLER TIL ØEN, HAN VIL ØNSKE OS EN  

GLÆDELIG JUL PÅ ØEN 

DER ER ÅBENT TIL OG MED 2. JANUAR 2019  

http://www.anholt-booking.dk
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ANHOLT SKOLES 100 ÅRS JUBILÆUM 

INVITATION 
Anholt skoles nuværende bygning fylder 100 år den 26. januar 2019. Det skal fejres. 

Vi inviterer alle nuværende og tidligere elever og medarbejdere og nuværende øboer til 

Jubilæumsfest lørdag den 26. januar 2019 fra kl. 13.00 

PROGRAM 

13.00 Velkomst v/ Skoleleder Gyrite Andersen og formand for skolebestyrelsen Signe 

Hylby. Udstillingen åbnes.  

 Indslag af Anholt skoles elever. 

13.30  Foredrag om Anholt skolehistorie v/ historiker Charlotte Lindhardt.  

 Anholts skolehistorie er flere hundrede år gammel. Det har Charlotte Lindhardt skrevet en bog 

om i forbindelse med jubilæet. Bogen udkommer og sælges på jubilæumsdagen. 

15.00 Fortælle- og sangtime. Mød op og del dine skolehistorier med resten af forsam-

lingen. Imellem historierne synger vi sange fra de sidste 100 år. 

 Kaffe/te og kage i skolens opholdsrum/køkken og Anholt forsamlingshus.   

16.00 Foredrag om Anholts skolehistorie ( gentagelse ) 

Hele dagen er der udstilling om Anholts skolehistorie i gymnastiksalen.  

Der vil løbende blive serveret kaffe og te og kage i skolens opholdsrum/ køkken og Anholt 

Forsamlingshus og der vil være mulighed for at se eller gense gamle film/VHS videoer fra 

skoleture og andre begivenheder på Anholt skole.  

18.00 Jubilæumsmiddag 

Anholt skoles gymnastiksal og Anholt Forsamlingshus danner rammer om fest-

middagen med inviterede gæster, bestyrelse, tidligere og nuværende elever, 

tidligere og nuværende medarbejdere og nuværende øboer.  

Festmiddagen leveres af Restaurant Ved Vejen.  

21.00 – 0… Livemusik, hygge, snak og dans. 

Bindende tilmelding og betaling senest den 10.1.2019 ( gerne meget før ☺ )til skolebestyrel-

sesformand Signe Hylby på: hrsocialraadgiver@privat.dk  

Deltagerbetaling:  200 kr. pr person for middag og musik – drikkevarer kan købes på stedet. 

Indbetaling til skolens konto: 7320 00013511092 med teksten: jubilæum 

For flere oplysninger ring til skolebestyrelsesformand Signe Hylby (2556 0131) eller skoleleder 

Gyrite Andersen ( 8959 2860)      

Vi tager et lille forbehold for ændringer i programmet 

mailto:hrsocialraadgiver@privat.dk
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Anholt skole fylder 100 år 

 

  
Anholt skole fylder 100 år den 26. januar 2019. 

Eller er det nu også helt rigtigt? 

For nogle år siden troede vi, at vi skulle holde jubilæumsfest i 2018, for det er det, der står på skiltet, der 

hænger i skolens vestibule … eller indgang om man vil. Men Etly kunne fortælle, at skiltet tog fejl og vi ud-

satte jubilæumsplanerne.  

Sidste sommer kom så Holger Wolsing forbi med en lille notits fra Dagbladet Djursland. I denne kan man 

læse at Anholt har indviet sin nye skolebygning forleden og at bygningen er tegnet af Arkitekt Thoft i Grenå. 

Notitsen er dateret den 15. januar. 

Så vidt så godt – vi holder jubilæumsfest den 26. januar 2019. 

 

Som læserne af Anholt Posten vil vide, kan det være en udfordring at arrangere noget på Anholt i vinterhalv-

året, som man forventer deltagere til fra fastlandet. Vi vover alligevel at tro på at vejrguderne vil os det godt – 

alternativt at deltagerne trodser vejr og ikke mindst vind for at tage med færgen over og være med til festen.  

 

Færgen sejler fra Grenå fredag den 25. januar kl.15.00. 

Restaurant Ved Vejen serverer en særlig ”Dagen før Jubilæet Aftensmiddag” til rimelige penge om fredagen – 

og alt efter hvor mange, der reserverer bord, vil den blive serveret enten i Restauranten eller i Forsamlings-

huset, som skolen har lejet for hele weekenden. 

I skrivende stund ved vi ikke, om Hans kan overtales til at åbne Anholt kro i jubilæumsweekenden. Kroen er 

jo ellers gået i hi på denne årstid. Vi skriver på facebook og skolens hjemmeside, hvis man kan overnatte og 

spise på kroen.  

 

Om lørdagen er der - som man kan læse i selve invitationen - arrangement det meste af dagen, hvor vi håber 

på at se rigtigt mange mennesker. Af hensyn til servering, stoleopstilling og kaffebrygning er det helt nødven-

digt, at man tilmelder sig festmiddagen og indbetaler 200 kr. inden for tidsfristen, da vi har brug for at vide, 

hvor mange der kommer. Vi dækker op i skolens gymnastiksal og i forsamlingshuset og hvis det er ikke er 

nok – finder vi en løsning. 

 

Bogudgivelse  

Nu er det selve skolebygningen, der har jubilæum og det er det vi fejrer. Men faktisk har der været skole på 

Anholt meget mere end 100 år. Derfor har vi anledning af skolens jubilæum bedt historiker Charlotte Lind-

hardt om at skrive Anholts skolehistorie.  

Charlotte har leveret bidrag om Anholt til Trap Danmark, men kendte i øvrigt meget lidt til Anholt, da hun 

gik i gang med opgaven. Det er ikke tilfældigt, at valget faldt på hende. Dels er hun er seriøs historiker, der 

har skrevet flere bøger om lokalhistoriske emner og dels har hun tidligere været ansat som museumsinspek-

tør på flere museer – så hun er fagligt kompetent. Og så kan det altså være en fordel at gå med friske øjne til 

en sådan opgave – man kan så hurtigt blive viklet ind i hensynsbetændelse, når man skriver om menneskers 

liv og levned – som man har et personligt kendskab til.  

Bogen udkommer i forbindelse med jubilæet og kan købes på Anholt.  
 

Følg i øvrigt med på Anholt skoles hjemmeside og facebook ANHOLTLIV . 

 

Vi glæder os til at se jer 

Med venlig hilsen Gyrite Andersen, skoleleder Anholt skole og børnehave 
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Kærlig hilsen Støtteforeningen til Anholt Skole og Børnehave 

 

ANHOLT FESTIVAL  

Generalforsamling 

Støtteforeningen til Anholt Skole og Børnehaves udenøs aktiviteter”, som arrangerer Anholt Festival,  

vil traditionen tro gerne indkalde til vores årlige generalforsamling:  

”SnapStorSdag”, torSdag d. 10. januar 2019 kl. 16.00 i SkolenS køkken  

med tilhørende forfriskninger. 

Vi håber selvfølgelig på at mange, både løst-og fastboende, vil komme og støtte op om vores støtteforening! 

 

En stor tak skal desuden 

lyde til Herberts Pandeka-

gebod, som i år har valgt at 

donere 722 kroner til vores 

forening, og til Kitetræf An-

holt Uge 30, som endnu en 

gang har sendt en kæmpe 

check. 13.888 kr. har de 

indsamlet i år! Det er vi, og 

Anholts unger, virkelig gla-

de for. 

Husk næste års Anholt festival 2019  d. 24. juli  
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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. 

 
 

 Dato tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

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

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

Søndag d. 16. december Kl. 14.00 3. søndag i advent Salmesangsgudstjeneste: 
Julesalmer og æbleskiver * 

Torsdag d. 20. december Kl. 10.00 Hverdag Skoleafslutningsgudstjeneste. Alle 
er velkomne! 

Søndag d. 23. december Kl. 10.00 4. søn. i advent   

Mandag d. 24. december Kl. 15.00 Juleaften   

Tirsdag d. 25. december Kl. 14.00 Juledag   

Onsdag 26. december INGEN 2. juledag   

Søndag d. 30. december Kl. 10.00 Julesøndag   

Tirsdag d. 1. januar Kl. 14.00 Nytårsdag   

Søndag d. 6. januar INGEN Helligtrekonger   

Søndag d. 13. januar INGEN 1. søn. e. helligtrekg.   

Søndag d. 20. januar Kl. 10.00 2. søn. e. helligtrekg.   

Søndag d. 27. januar Kl. 10.00 3. søn. e. helligtrekg.   

Søndag d. 5. februar Kl. 10.00 4. søn. e. helligtrekg.   

Søndag d. 10. februar Kl. 10.00 Sidste s.e. helligtrekg.   

Søndag d. 17. februar Kl. 10.00 Søndag Septuagesima   

Søndag d. 24. februar INGEN Søndag Seksagesima   

Søndag d. 4. marts Kl. 10.00 Fastelavns Søndag   

Søndag d. 10. marts Kl. 14.00 1. Søndag i fasten Kirke & kage ** 

Søndag d. 17. marts Kl. 10.00 2. søndag i fasten   

Søndag d. 24. marts INGEN 3. søndag i fasten   

Søndag d. 31. marts INGEN Midfaste   

Søndag d. 7. april Kl. 10.00 Mariæ Bebudelse   

Søndag d. 14. april Kl. 10.00 Palmesøndag   
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AKTIVITETER  
 
* Salmesang & æbleskiver: 
Søndag d. 16. december kl. 14.00 afholder vi årets salmesangs-
gudstjeneste i Anholt Kirke med advents- og julesalmer i kirken. 
Efterfølgende indbydes alle til æbleskiver i præstegården. 
 

  
 
Juletræsfest: 
Torsdag d. 27. december kl. 17-19 i forsamlingshuset 
… Som noget nyt i år inviterer menighedsrådet til juletræsfest 
først på aftenen – og serverer risengrød for børn og voksne.  
Alle er velkomne (også julemanden!!!) 
 
 

  
Provst, Lars Seeberg fortæller bibelhistorie: 
Torsdag d. 24. januar &  14. marts kl. 19.30 i kirken 
 

 
 
 
Sangaften:  
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 i kirken 
 …vi synger fra højskolesangbogen. 
Alle er velkomne – ingen forkundskaber kræves! 
 

 
** Kirke & kage” + Spireklub 
Søndag d. 10. marts kl. 14.00 er der gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi efterfølgende følges 
hen til Den gamle skole for at spise kage. 
- I ugen forinden bliver øens børn inviteret til Spireklub, hvor børnene gennem kreative 
aktiviteter er med til at forberede gudstjeneste.   … Mere herom senere! 

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

OM NØGNE GRENE OG FORMULDEDE BLADE… 

November lærer mig at dø 

fra mine vilde varme farver. 

Novembers himmel uden fugles toner 

lærer mig at finde sangen i mig selv. 

Novembers grene lærer mig at slippe 

min ungdoms farverige blade,  

som stille og formuldede hviler ved min fod 

og gøder alt det nye, der skal vokse 

af det, jeg slap som blade fra min gren, 

der nu står tynd og tom og ventende i vinden – 

den unge pige der gav slip for kvinden, 

og mine farver kan forsvinde. 

Det er det, november lærer mig at finde – 

de farver og den sang, der aldrig dør. 
  

Det er det, november altid gør. 

Og derfor elsker jeg november. 
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- Sådan digter Majbritte Ulrikkeholm om november. Den måned, der mens jeg 

skriver dette, udfolder sig udenfor mit vindue. Efterårets sidste måned, hvor træ-

erne lader de sidste, visne blade falde, for at stå nøgne tilbage. Måned efter må-

ned. Vinteren igennem. 
 

Selv er jeg mest til sol, sommer og varme.  

Jeg bryder mig ikke om det grå! – Det farveløse. 
 

Men det her digt om november giver mig mod. For det minder mig om, at det er helt i orden for en stund at slippe var-

men, lyset og farverne. 
 

Det er menneskeligt at stå nøgen som et træ med strittende tynde og tomme grene. … Et træ, der i øjeblikket er vådt og 

koldt - ensomt - i sit nu. 
 

For sommerens liv, - det nu ligger som visnende blade på jorden og formulder og gøder til fremtiden.  … Til det næste, 

der skal sås, voksne og modnes. 

- I bladene for mine fødder ligger håbet, troen og fremtiden. 

- - -  

Majbritte beskriver endvidere, hvordan den uge pige gav slip for at gøre plads til kvinden, - til den modne, den voksne. 
 

Livet er ikke slut fordi man ikke er 17 år, eller fordi man ikke er 40 år, 

 -  Ungdommen skal ikke begrædes, …noget andet springer ud og blomstrer i fuldt flor. 
 

Ligeledes er livet ikke ”tabt” eller ”spildt”, fordi man mister sit job, børnene flytter hjemmefra eller man blive ene. Ta-

bene gør ondt … ja, de skal gøre ondt. For det er jo undergangen af noget, der betød noget for os, – og det kan være 

umådelig svært at give slip. 
 

Det kan være så svært, at man ligefrem kører fast i det nutidige. 

 

Til sidst kan man ende med at lukke sig inde i sig selv med sine problemer og isolere sig.  

- Man sætter sig ned og opgiver at handle.  

- Man synes ikke, man kan handle og leve, førend man er kommet ud af den fastlåste situation, man er havnet i. 
 

Det er i sådanne situationer, at evangeliet  -  at Gud  -  minder os om, at vi ikke kan udsætte livet, til vi får et nyt arbejde 

eller ny ægtefælle eller kommer på efterløn eller hvad det nu kan være.  

 

For livet er her og nu.  … Livet er Guds gode gave og mulighed -  ikke vores eget projekt  -  men en skænket gave, som 

vi skal leve ud, så godt vi kan - altså efter bedste evne.  

  

 -  For det ligger dér. Livet ligger dér for fødderne af os og venter på os, som dét vi skal tage op og tage på os.  

Lige nu ligner det måske mest af alt bare nogle slatne blade i forrådnelse. – Men det er ikke slut. Det er bare lige nu, det 

ser sådan ud. Som en kort parentes. 

 

De evangeliske ord kalder os tilbage til livet - ikke til et liv som nøgne, døde silhuetter, -  men til et liv som tænkende, 

følende og elskende mennesker, der er sat til at leve den skænkede gave, der hedder livet, så godt og samvittighedsfuldt, 

vi kan.  

 - Da vil vi se, at noget vokser frem af de formuldende blade.  … Noget andet.  … Noget nyt! 
 

Erfaringen fra det, der var, - det gøder jorden til det, der kommer. 
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Måske ser det slattent og vådt og modløst ud lige nu, 

 - men det gøder og med tiden grøder det. 
 

Tænk sig, om vi i november ikke sank ned i alt det grå, men fik udsyn til foråret, håbet og fremtiden.   … Og lod det 

spejle sig ind i nu’et, i et brus af spirende farver! 
 

 Som Majbritte Ulrikkeholm digter: 

Det er det, november lærer mig at finde: 

de farver og den sang, der aldrig dør. 

  

Novembers grene lærer mig at slippe. 

- Og åbne op for nye muligheder. 

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

 

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 overnat-
ning. 
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:  kras-
mus14@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 vinterhalvåret. 

 

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tanja Bryder: tlf. 3029911 
 
 
 

Kirkeværge:  
Laurits Møbjerg, tlf. 30 92 
08 43    

KONTAKTOPLYSNINGER: 

Sognepræst:  
Anne Damkjer Lautrup  
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. 

mailto:aldl@km.dk
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HØJSKOLEDAGE PÅ ANHOLT 
                        3.-5. juni 2019 
 
For 4. gang tilbyder FOF Djursland 3 højskoledage på solskinsøen Anholt.  
De 2 første år var med højskolelærer Helge Teglgaard som oplægsholder, og i foråret 2018 kunne man ople-
ve religions- og nationalhistoriker Casper Clemmensen.  
 

Højskoledagene i 2019 kommer primært til at handle om Anholts historie i nyere tid, om Anholts redningstje-
neste og om Jyllands sidste konger. Også denne gang er Casper Clemmensen vores inspirerende og viden-
de guide, der med dramatiske fortællinger formidler det historiske stof, så det næsten er som at have været 
der selv.  

Første foredrag: Fortælleaften om Anholts historie i  
nyere tid.  
Om livet på en sandklit midt i det frådende hav. Casper 
fortæller om det lille samfund midt ude i Kattegat, om 
øboernes udfordringer i gammel såvel som i nyere tid, 
om ø-kongerne og ø-heksene samt om de levende og 
de døde på den lille ø, Anholt. 
Vi hører også om Anholts redningstjeneste – om Katte-
gats helte. Helt oversete af Danmarkshistoriens store 
vingesus findes der utallige beretninger om anholternes 
heltemod og menneskelige varme, som gjorde dem 
kendte i hele Kattegat-regionen.  
 

Andet foredrag: Kampen i Kattegat.  
Anholt lå under 2.verdenskrig midt i en kampzone, idet 
Kattegat ofte var krigsskueplads for kampe mellem de 
allierede magter og Hitlers 3de Rige. Både i farvandet 

rundt om øen såvel som på selve Anholt satte krigen sine tydelige spor, som flere steder stadig kan ses, hvis 
man ved, hvor man skal kigge. Hør med om drabelige luftkampe, søslag og mystiske nazi-ubåde samt om 
anholternes snedige modstandskamp. 
 

Tredje foredrag – hvortil anholterne inviteres mod entré – kr. 95:  
Jyllands sidste konger: en fantastisk, men for mange jyder ukendt historie om danernes erobring af Jylland 
og den store jyske exodus mod vest til helt nye lande. Det er fortællingen bag de berømte guldhorn, et af 
Danmarks nationalsymboler, og det er fortællingen om Danmarks fødsel i den sene jernalder. Kom og hør om 
Jyllands magiske tvillingekonger, landets hellige kvinder, vølverne, og om den store rejse ud i den ukendte 
verden til det nye Jylland. 
 
Den fulde præsentation af programmet for højskoledagene i 2019, ligger klar på fof-djursland.dk.  
Vil du være sikker på en plads, så tilmeld dig allerede nu.  
Pris er kr. 1650 dækker forplejning og oplæg ved Casper Clemmensen.  

 

En gl. gårdnisse Julius er dukket op i Hundested fra en nedlagt 

gård på vestkysten. Han formodes at være grandfætter til Georg 

Bjergnisse på Nordbjerg og derved også i slægt med Ørkennissen, 

Bynissen, Havne-, Skov- Fyr- og Skibsnissen. Den sidste rejste til 

Bornholm for nogle år siden. Gårdnisse Julius havde en aftale med 

en omstrejfende ulv om lift til Sjælland, men det blev Mikkel ræv 

i stedet, da han lettere kunne hoppe på en lastbil i skumningen og 

nå uset frem. Nu agter de sig her fra min have til den nye gård, 

hvor Julius nok vil trutte lidt nissemusik for mus og mennesker, 

når julefreden sænker sig over den kunstneriske havn med de 

mange spændende værksteder. Han vil lige sige: " glædelig jul til 

folk og fæ til alle anholtere og egen æt derovre ! "                

Jette Cr. 
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Anholterhunde 
Der bor mange hunde på Anholt, og vi præsenterer hermed nogle af hundene. Så ved man, hvad man skal råde, hvis 

man har behov for at ”snakke” eller skælde ud. 

 
Bella  hører til hos Gyritte. Bella er en 
blanding af samojedehund, Siberian 
husky og Alaskan malamute. Hun fyl-
der 6 år nytårsdag, og er kærlig over 
for alle og springer gerne ud af vindu-
erne for at finde mig eller andre men-
neske - eller hundevenner på øen.  

Rosa Pøs bor på Nordstrandvej 5, og er en 
australsk hyrdehund. Den er 2,5 år gammel 
og er ikke helt vild med små hunde, men el-
sker børn, samt især Ebbe, Berit og Jens, samt 
Søster og Line. 

Oline  er Elins 10 år gamle hund. 
Den er en blanding af papilon og 
chihuahua  og er en rigtig livsnyder. 

Erik Engelunds gamle hund Fifi og den lille nye hund, Bølle. 

Hunter. Bygaden 38 (bemærk med 
hundesnor) 

Basse og Isa. Bygaden 2b 

Eske bor hos vognmanden 
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Chilli.  
Sønderstrandvej 39b. 

Edward...bettefisen...2 år den 2. 
december...ja måske Øens mest 
forkælede hund, fars curlinghund. 
Hører til hos Gitte og Thomas. 

Gitte og Bo’s børn. Fra venstre mod højre Cody 8 år blanding af 
Aussie og border collie, My 1 år gammel border collie, og Liva 9 
år gammel border collie. 

Bobo. Østervej 11.  
Svampe er nok ikke lige hans livret, 
men alt andet spiseligt.  

Hubert er en labradorblanding og en glad fræk dreng på 
7 måneder. Han elsker alle og vil bare gerne hilse og le-
ge. Og så er han lillebror til Båtbåt, som er en lille mops-
blanding på snart 12 år. Syn og hørelse er ikke, hvad det 
har været, men han er glad, og så kan han skrige meget 
højt, især hvis der er mad.   

Frede bor hos Polle og  
Birgitte. Men hvem ejer 
hvem? Hellefiskens 

Sif.  
Ørkenvej 1.  

Fortsættes i næste nummer... 
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Apropos hunde….. 
 

Hundelorte 

 

Det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge. Der er dog ikke nogen lov, der konkret henviser 

til hundes efterladenskaber, så i praksis henvises til både Vejloven og Færdselsloven.  
Ifølge Vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også 

hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer.  
Hundelort kan straffes med bøde. Lader du din hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med 

bøde. Det siger Vejlovens § 70 og Privatvejslovens § 98. Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke 

har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet,  
Hundeejere kan få regning fra kommunen 
Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens 

regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Men du kan faktisk også selv risikere at skulle betale, 

hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge privatvejsloven og 

Lov om offentlige veje være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vej-

bestyrelsen har bestemt det.  
 

Det siger loven 
Vejloven § 70  
"Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er 

særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes reg-

ning."  
Færdselsloven § 87  
"Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen."  
Lov om private fællesveje, renholdelse § 82, stk. 3.  
"Grundejerne skal fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen".  
Lov om offentlige veje m.v., § 68, stk. 3:  
"Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller 

til ulempe for færdslen". 

NYTÅRSFEST 
1/1 2019 Kl. 00.30 
i Forsamlingshuset 
Alle er velkomne 
 

 
Evt. overskud går til Forsamlingshuset 



35 



36 

I forbindelse med udarbejdelse af bogen ” Anholt, Øens posttale 

og trafikale udvikling fra 1785-2017” er noget blevet sorteret fra 

og noget er dukket op efter udgivelsen bl.a. dette brev som Ha-

rald Kidde forfatter til ” Helten” har skrevet til en anmelder i 

1913. Brevet giver et malende indtryk af hvordan en ubehagelig 

rejse til Anholt, kan forblive et minde for livet. 

 

 

Jægersborg Alle 12-Charlottenlund.                             17. april 1913. 

Kære Niels Møller. 

Mange tak for Deres Anmeldelse-fordi den er så grundig og venlig! Måtte de have Ret i den, navnlig Deres spådom til 

sidst! Oprigtigt talt –jeg kan ikke døgle, jeg selv tror, at denne Bog vil have et ret langt Liv i sig, i det stille :Dens Emne lå 

mit sind så nært, dens Skueplads var kendt fra min Barndom og så Let at omforfatte ved senere Besøg og Studier. Men 

jeg vil sværge på, at hin gruelige Skude, der lige til sidste År var Anholts eneste forbindelse med Omverden, og på hvis 

Dæk jeg har tilbragt så mange ubehagelige, men lærerige Timer-at den vil lugte og stinke af Ål og Sild mange År efter, 

at den er sænket på Havenes Bunde! Hver planke i den er gennemsivet med Sildelage – Al Anholts Udførsel af Sild er 

gennem nogle Årtier gået med den over Grenå til Ekernførde. Den hedder ” Anna Elisabeth” og træffer min Hustru på et 

Pigebarn der hedder sådan, bliver hun øjebliklig søsyg! Vi skvulpede 10 timer ombord på den sidste Gang, ti vinden var 

som den diplomatiske Vært i ” Peder Pårs” Øens Kro sagde ” imødekommende” 

Endnu engang Gang: Hjærtelig Tak! 

Deres hengivne 

Harald Kidde. 

Kilde: Harald Kidde artikler og breve ved Jens Marius Jensen 1928. 
 

Maria von der Maase Rockwell Bendtsen 

Fra det gamle arkiv 

Jeg har en lidt underlig følelse i kroppen.  

Jeg har valgt at sige mit gode job op i Brugsen pr. 15 -02-2019 

Det betyder at jeg skal flytte ….. men ikke fra øen. ☺ 

På havnen, har jeg lejet mig ind i Pakhuset hos Anja & Klaus. Her åbner jeg i eget regi en købmandsbutik.  

Butikken åbner til påske. Den kommer til at hedde SparKonge. Hvordan butikken kommer til at se ud arbej-

der jeg på. Det vil jeg fortælle mere om i påske nummeret. 

 I ønskes alle en god jul og de bedste vinde i 2019 hvor vi ses på havnen.   

Karen Konge 
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Nordstrandvej 62. Det er der, hvor Hildens bor, og deres 

navn står også ved indkørslen. Hildens har en skøn ør-

kengrund på 100 X 100 meter. Hvordan fik de den?  

Jo, i nogle år dyrkede de at feriere på forskellige danske 

øer, og i 1976 fortalte en patient mig (Johanne), at hun 

skulle holde sommerferie på Anholt. Der havde vi været, 

første gang til leje i Funchs hus. Næste gang i et hus nær 

Bakkebo. Jeg gav hende en frankeret kuvert med en sed-

del i: Hvis De ser en ledig grund, så skriv det til os. Og 

det gjorde hun. Den ene på et mørkt sted uden udsigt, 

den anden bag Blenkers.  

En søndag mellem to færger beså vi grunden bag Blen-

kers, lånte deres cykler så vi kunne bese den anden. Så 

blev der skrevet slutseddel på Sys Blenkers blomstrede 

ungpige-brevpapir.  

 

Der opstod et dejligt venskab med Povl og Sys, og vi 

savner dem stadig. De lånte os deres hus i 1977, så vi 

kunne finde ud af, hvor på grunden huset skulle ligge, og 

i 1978 blev huset bygget: et norsk Trybo-hus med spidse 

gavle og masser af glas. Det blev ifølge anholterne et 

tilløbsstykke: det var en ”ny stil” for øen.  

Heldigvis kunne vi – også fordi vi måtte låne Blenkers 

hus – have hånd i hanke med byggeriet, så det blev, som 

vi ville have det. 

 

Det er dejligt at komme til Anholt og føle sig velkom-

men. Engang sagde jeg herovre, at vi ikke følte os som 

turister. ”Det er I da heller ikke!” Åh, det gjorde så godt. 

Denne sommer – 2018 – har huset haft 40-års jubilæum. 

Vores to døtre og svigerbørn samt barnebarnet Laura var 

herovre. Den gode mad fik vi i Ved Vejen. En skadet 

skulder passede Signe, Berit og Line til u.g., så derved 

voksede vores kære bekendtskabskreds yderligere. 

Maria (”Bønne”), Bernhard og Laura har næsten overta-

get huset, og de skal nok passe på det. 

                         

 

                                                                 Johanne Hilden 

Sommerhushistorier 

 

I anledning af opfordringen fra Ida Kolbjørn i Anholt-Posten nr. 135   

kommer her endnu en sommerhushistorie. 
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Glædelig Jul og  
Godt Nytår 

 
 
 

 - 1000 tak for den store opbakning!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bedste hilsner 
Dorte & Jørgen 

Casablanca Hostel 
Anholt Havn 
8592 Anholt 

Mobil +45 4068 9071 

www.casablancaanholt.dk   

http://www.casablancaanholt.dk
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Anholt Vognmandsforretning  
Tak for gode oplevelser og tillid til vores arbejde i 2018. 

Vi ønsker alle kunder og samarbejdspartnere  
en dejlig jul og et fantastisk nyt år. 

 
Vi kontaktes som altid på 20209005  

Hilsner ledelse og medarbejdere  

                                          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 – Det da stjerneklart! 

DARK SKY – OBSERVATORIUM – SHELTERS - ASTROTURISME’ 

”Hvis du er på Møn, når mørket falder på og kigger op mod stjernehimlen, så vil du på en klar aften kunne se omkring 14.000 stjerner. 

Øen er et af de steder i landet, hvor man stadig kan se Mælkevejen klart, og er det næst mørkeste sted i landet, kun overgået af Anholt.” 

(DR  d. 17. marts 2017) 
 

De fleste kan vist blive enige om, at Anholt er et unikt sted. Øens isolerede placering, kan give e n en oplevelse af at 

ga  i et med naturen, med ørken og strand, himmel og hav pa  en helt særlig ma de. Der er ikke mange forstyrrelser 

fra den større civilisation der na r helt herud midt i Kattegat og mange der kommer til Anholt fortæller om at blive 

draget af den vilde, uberørte natur og de klare nattehimler, men spørgsma let er om der er tilstrækkeligt fokus pa , 

hvor klar nattehimlen egentlig er, og om flere kunne fa  glæde af den. Anholt er et af de fa  steder i Danmark, hvor 

der er helt stjerneklart, for der er meget lidt lysforurening og det burde ma ske blive fejret endnu mere end det 

hidtil er blevet gjort. Anholt kunne være med til at ga  foran, sammen med Møn og Nyord, om at være med til at 

promovere en helt ny type bæredygtig turisme, hvor et ustresset økosystem, mørke og klar stjernehimmel er det 

eftertragtede ma l for rejsen. Anholt har æren af at være det mørkeste sted pa  Danmarks kortet og det kan vise sig 

at være en enorm styrke i forhold til at fa  udvidet turistsæsonen.   

 

Vi er en lille gruppe pa  4 personer, med forskellig tilknytning til Anholt: en indfødt, to livslange turister og en ny-

tilkommer, alle med stor kærlighed til øen, der har givet os sa  mange ubeskrivelige stunder og ikke mindst en fø-

lelse af at være sma , i en uendeligt stor og vild natur. 

 

Igennem et a rs tid har vi ikke kunne slippe ide en om, at Anholt kunne fa  tilført nyt liv, mere bæredygtig og hela r-

lig turisme og en endnu mere funklende stjernehimmel ved at kaste sig ud i en proces med at blive darksky certi-

ficeret ved den amerikanske organisation darksky.org,  http://darksky.org/ 

 

 Vores ide  ga r i sin grundtanke ud pa  at være med til at fa  fredet nattehimlen over Anholt, og pa  den ma de bidrage 

til at der bliver endnu sted i verden, hvor det er muligt at se en uforstyrret stjernehimmel. Med inspiration fra 

Møn og Nyord der blev Dark Sky certificeret i 2017, er vores hovedide  at Anholt opna r at blive Dark Sky certifice-

ret, hvilket vil betyde at Anholt træder ind i en eksklusiv klub af steder, hvor himlen er mest muligt fredet for lys-

forurening og derfor stra ler klarere end andre steder.  Det vil tiltrække turister udenfor den gængse sæson, som 

vil komme for at opleve mørket og den klare stjernehimmel. Artiklen her er ledsaget af en række links til mere 

viden om Dark Sky organisationen og processen med at blive certificeret.  

 

Dark Sky 

Dark sky organisationens overordnede forma l er at skabe opmærksomhed om klodens nattehimmel der er stærkt 

truet af den stigende brug af kunstige lyskilder til oplysning af store bysamfund og en industri der arbejder i 

døgndrift. Opmærksomheden skal ogsa  gerne resultere i mere information og bedre formidling af mørkets betyd-

ning for vores helbred og eksistens.  
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Bæredygtig turisme 

Certificeringen kan fa  stor betydning for at tiltrække et 

nyt segment af ba de turister og fastboere til Anholt  

 

Med en dark sky certificering vil der være grobund for at 

etablere nye former for tilbud til turister fx. sma  primiti-

ve shelters, med mulighed for at overnatte under a ben 

himmel og have fuldt udsyn til stjerner og mørke. Et ob-

servatorium samt steder med mulighed for afholdelse af 

foredrag/konferencer om alt mørke- og stjernerelateret 

for lægmænd, for professionelle, for astronomer og geo-

fysikere, lægevidenskaben, litterater, for langturssejlere, 

verdensfarer og eventyrere.  

 

Først skal Dark sky certificeringen dog arbejdes i hus. Certificeringen af Møn og Nyord lykkedes ved et tæt samar-

bejde mellem kommune, lokale virksomheder, astronomer, ihærdige frivillige og ikke mindst deltagende og støt-

tende borgere pa  øerne. Kunsten lige nu er at fa  sat den arbejdsgruppe der kan bringe certifikatet hjem til Anholt, 

hvis der viser sig at være interesse og opbakning og det er det der arbejdes pa  i øjeblikket. Vi syntes det er en helt 

fantastisk opgave at arbejde med og ga r videre med at indhente information, muligheder og samarbejdspartnere. 

 

Mørke er sundt for krop og sjæl 

Igennem historien og litteraturen har mørket ofte været skildret som noget truende og uhyggeligt. Ny forskning 

har dog sat en helt ny dagsorden omkring lys- og mørkeforhold ved at henvise til den store indflydelse mørke vi-

ser sig at have pa  dyrs, planters og menneskers sundhed. Forskning har vist, at det er i mørket at vores kroppe 

restituerer sig, og det har vist sig at det er mørke der sikrer den gode, dybe søvn.  Mørket har altsa  indflydelse pa  

langt mere end tidligere antaget og er derfor nu i forskeres og mediers søgelys som en ny kilde til sundhed og 

større livskvalitet. Anholt har altsa  her en stor og endeløs ressource der kan blive til glæde for flere. 

 

Vi kommer gerne og fortæller mere indga ende om konceptet og er der nogle spørgsma l, kommentarer og ide er sa  

skriv løs enten pa  nedensta ende mails eller via facebook/messenger. Vi samler det hele og vender stærkt tilbage. 

 

 

De bedste hilsner fra 

 

Steffen Kjeldgaard, Anne Dixgaard, Aisha Seeberg & Nicolai Hende  

anholtpil@anholtpil.dk, annedix@hotmail.com aishaseeberg@hotmail.com  

 

http://darksky.org/ http://darksky-moen.dk/da/ 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/paa-moen-har-de-faaet-papir-paa-moerket 

Lysforureningskort over Danmark 

mailto:anholtpil@anholtpil.dk
mailto:annedix@hotmail.com
mailto:aishaseeberg@hotmail.com
http://darksky-moen.dk/da/
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Anholt Kulturforening  
I 1995 så Anholt Kulturforening dagens lys. Foreningen 

har så ligget i dvale i nogle år for at genopstå forrige år, 

da vi var nogle der så et behov for at have en forening , 

hvis formål alene er at arrangere kunst og kultur på An-

holt.  

Anholt kulturforening danner ramme for festivalen 

”Langt Ude”, der har Susanne Jepsen som den altover-

skyggende arrangør, booker, idémager og moder for 

festivalen. Uden Susanne ingen festival, men Susanne 

kan trods alt ikke overkomme det hele selv – og her 

træder så Anholt Kulturforenings bestyrelse og medlem-

mer til – samt et antal andre frivillige.  

Derudover står foreningen bag forskellige arrangemen-

ter i løbet af året. Som eksempler kan nævnes koncer-

ten i november 2017 med trioen ”Det Yderste Hav” fra 

Sønderho på Fanø og koncerten i september 2018 med 

Palle Hjorth og Gorm Bull. Den sidste koncert var for-

eningen medarrangør på. I efterårsferien 2018 arrange-

rede foreningen i samarbejde med Anholt Højskolefor-

ening et foredrag med Steen Ulnits fra Aarhus Universi-

tet om konsekvenserne ved oprettelsen af Havbrug i 

Kattegat 

Bestyrelsen består for tiden af Susanne Jepsen ( for-

mand) , lotte Brinkmann ( kasserer), Hans Graversen og 

Gyrite Andersen. Vi har en vakant plads i bestyrelsen 

efter at Sigurd trådte ud i forbindelse med at han og 

Emma flyttede fra øen. Denne plads vil vi meget gerne 

have besat, så hvis du enten bor fast på Anholt eller 

kommer her ganske ofte og har lyst til at være med til at 

arbejde med kunst og kultur er du meget velkommen til 

at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Hvis du ikke 

har lyst til at bgå med i bestyrelsen men bare gerne vil 

hjælpe til ved arrangementer – bl.a. festivalen Langt 

Ude, så er du naturligvis også meget velkommen til at 

kontakte en af os.  

 

På vegne af kulturforeningen 
Gyrite Andersen  

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

Jens Christian von der Maase. 

Hovedvagtsgade 6. 4.  tv. 1103 København K. 

Mail adresse:  jm@hovedvagtsgade6. dk 

Tlf.: 33113636. 
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Ansøgningsfrist til "Prøv en ø": 1. maj 2019 
http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/ 

http://www.anholtliv.dk/proev-en-oe/
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Status på vandværket  

Vandcenter Djurs har til d.d. renoveret og ny investe-

ret ca. kr. 400.000 i år. Herved er teknologien i bo-

ringerne kommet på niveau med vores boringer på 

fastlandet. I praksis betyder det at Anholt Vandværk 

er koblet på samme SRO (styrings og overvågnings-

anlæg) som vandværkerne omkring Grenaa. Det gi-

ver os nogle store fordele da vi nu er i stand til at 

overvåge driften og evt. forandringer online både fra 

Anholt men også fra Grenaa. Det vil i øvrigt skåne 

naturen i ørkenen for mange opslidende køreture. 

 

Konkret er hele installationen over jorden i boringerne skiftet og der er skabet mulighed for at energioptimere indvin-

dingen også. Der blev konstateret et par svage punk-

ter i forbindelse med rørgennemføringen på borings-

husene så disse blev gravet fri og udskiftet. 

På selve vandværket er der ligeledes skiftet nogle 

rør således at vi kunne få plads til følere af forskel-

lig art til overvågning af udpumpningen til byen. 

Vi er nået ganske langt med vores nye radionetværk 

til aflæsning af vandmålerne og kan nu modtage 

data fra ca. 90 % af målerne. Disse data kan tilgås 

fra både fra Grenaa og Anholt. Med disse oplysnin-

ger har vi langt bedre muligheder for at kunne opda-

ge lækager på de private installationer. 

  

 

Vi har haft en brøndborer på øen og tilset installationen på Radarstationen. Dette har medført at vi har fået et tilbud på 

en renovering af forsvarets boring med henblik på at have en nødforsyning. Da installationen er beliggende på forsva-

rets matrikel, er det nødvendigt at de indgår i 

et samarbejde med Vandcenter Djurs. Dette 

har vi tilbudt dem, også omkring de økono-

miske forhold. Vi har desværre ikke fået no-

gen tilbagemelding fra Forsvaret med deres 

holdning til, og evt. engagement i en fælles 

løsning. 

  

Venlig hilsen 
  

Henrik Harregaard Jordalen 
Direktør 

  
Dir.    +45 8758 2155 
Mob.  +45 4058 2870 

Vandværket 

Boring 

Boring 
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FÆGTESKOLE 
 

For børn og voksne 

Fredag den 18/1 kl. 19 
Søndag den 20/1 kl. 14 

 
I skolens gymnastiksal 

med Jesper René og Mads 
som har fægteudstyr med. 

 
 
 
 
 
 

Pris: Gratis 
Arrangør: Foreningen Anholts Børn 

 



– Indsæt statement herVI KLARER 
DET HELE 
I GRENAA

Reklame- & Webbureau 
Trykkeri & Printcenter
Lager & Distributionscenter
Gave- & Reklameartikler

Johnsen Graphic Solutions A/S  ·  Johnsen.dk

Skal du 
have hjælp til markedsføringen?
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Her kommer lidt statistik fra Grenaa – Anholt Færgefart. 
 
Tallene er pr. 31.10.2017 og 31.10.2018: 
 
                     2017 2018 
Passagerer:        25929 28073 
P-biler:  1451  1536 
Cykler  4243  4535  
Gods (tons): 3150  2943 
 
Sejlplan for 2019 er godkendt og ligger klar på vores hjemmeside www.anholtfergen.dk fra uge 45. 
Skibsfører Klaus Henriksen går i land 27.11.2018 og overlader roret til Carsten Mogensen.  
Vi takker Klaus for mange års godt samarbejde og ønsker ham god vind fremover, og så byder vi naturligvis  

hjertelig velkommen til Carsten. 
Grenaa – Anholt Færgefart ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for godt samarbejde i 

2018. Tak for jeres altid venlige modtagelse af os, når vi besøger øen. 
De bedste hilsner fra 

Grenaa – Anholt Færgefart 
Annagrethe Poulsen   

Kære ø-damer 
Tusind tak for gaver, smil og gode ønsker i anledning af min 70 års 

fødselsdag. 
Kærlig hilsen 
Vibeke 

 

http://www.anholtfergen.dk
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Det fede er ”Ø-Tendensen” 

som ikke findes på landet 

Livet på en ø, minder på mange måder 

om livet i en landsby. Men her er skolen, 

Lokal brugsen, læge, kirken og forenings-

livet intakt. Det kalder de Ø-tendensen. 

På det område er de fleste små landsbyer 

på fastlandet lukket ned. 

Siden Ane Bank og Simon Døssing flyttede fra Køben-

havn til Anholt, i midten af oktober måned, har de boet i 

et af de huse, som arbejdsgruppen ”Prøv en Ø” har fået 

lov til at bruge i vinterhalvåret. Det giver dem mulighed 

for at opleve livet udenfor de solbeskinnede sommermå-

neder, hvor øen vrimler af glade turister. Og Ane og Si-

mon er indtil videre meget glade for at bo på Øen. De 

føler sig vældig godt taget imod, men de har også selv 

været meget aktive i forhold til at lære Anholt og anhol-

terne at kende. De lagde ud med at deltage i kroens luk-

kefest, hvor de sad til bords med færgens personale (”så 

nu kender vi en del til dem”, fortæller Simon med et 

smil). De var med til halloween på skolen - i udklæd-

ning.  

De har fået en øl og en masse vigtige informationer på 

debatten og sidst har de holdt åbent hus med hjemme-

bag, kaffe og øl i deres hus på Østervej. Der kom 29 for-

bi i løbet af dagen. Først børnehaven og nogle pensioni-

ster og senere på dagen efter arbejdstid slog flere en 

smut indenfor.  

I København arbejde Ane Bank som forestillingsleder på 

forskellige teatre. Hun er uddannet i dramaturgi og tea-

tervidenskab fra Århus og Københavns universitet, og 

har boet de sidste ti år i hovedstaden. En periode pendle-

de hun til et teater på Fyn, så hun er ikke bange for at 

flytte sig for at få arbejde.  

”Arbejdet som forestillingsleder er lige mig” fortæller 

Ane. Jeg laver alt fra kaffebrygning, til planlægning og 

fremskaffelse af sære rekvisitter. Det er dejligt praktisk 

og alsidigt” fortsætter hun. Simon Døssing er oprindeligt 

uddannet elektriker men har efterfølgende læst til elin-

stallatør, og nu består hans arbejde primært af planlæg-

ning og projektering af store byggerier. Han er ansat hos 

Rambøll og det lille skilt han fik med af en kollega, med 

ordene ”Anholt Division” vidner om, at det firma har 

afdelinger overalt på kloden. Nu også på Anholt, hvor 

han 30 timer om ugen løser de samme opgaver, som kol-

leger i så forskellige lande som Indien, England og Dan-

mark i fællesskab, udfører på store projekter som super-

sygehuset i Hillerød.  

Ane Bank og Simon Døssing kommer begge fra små 

lokalsamfund i Jylland. Simon fra landsbyen Knudstrup 

mellem Silkeborg og Viborg og Ane fra landsbyen Bed-

sted i Thy.  Deres forældre og søskende bor stadig på de 

kanter og derfor har de længe overvejet, om de også skal 

rykke vestpå. De hørte om ”Prøv en Ø” gennem en ven-

inde, som har familie på øen, og blev grebet af ideen om 

at bo på en ø. 

”Her har man mulighed for at blive hærdet” siger Simon. 

Blandt andet fordi man laver tingene selv og fordi natu-

ren i den sidste ende altid får det sidste ord. Derfor har 

han fået en filetkniv, som han skal bruge til at filetere 

fisk med, og selvom resultatet ikke står mål med an-

strengelserne endnu, så har han ikke mistet modet. ”I 

København drejer alting sig om mig eller os” fortsætter 

han og hentyder dermed til at man kan planlægge og 

iscenesætte sit liv, som man vil. På Anholt sætter natu-

ren rammen og grænserne og det medfører, at man får 

jordforbindelsen tilbage. Simon har købt en stjernekik-

kert efter de er kommet til øen. Det er ikke sikkert at  

Prøv en ø 
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parret vidste, at ørkenen på Anholt er udpeget som det 

mørkeste sted i Danmark, men de oplevede i hver tilfæl-

de det dybeste mørke, da de en aften ved nymåne tog 

kikkerten med ud i ørkenen.  
Ane har taget en hel flyttekasse garn med og en stabel 

strikkebøger, som ligger i vindueskarmen i havestuen, 

hvor hun sidder og strikker ved siden af Simons arbejds-

plads med flere computere og skærme. Opholdet på An-

holt er også en afprøvning af, hvordan det er at bo sam-

men. I deres tre år lange kæresteforhold har de nemlig 

haft hver deres bolig i København, fordi der er så svært 

at få en god lejlighed til to personer. Nu hvor den første 

måned er ved at være gået, så skal hun til at tænke over, 

hvad hun kan beskæftige sige med på Anholt. Det kunne 

jo være skønt at bruge sin faglighed og personlighed i en 

ny jobsammenhæng. ”Jeg er jo vant til at være i kortere 

eller længere projektstillinger på forskellige teatre, og 

jeg har løst alle mulige sjove opgaver for at få en teater-

forestilling til at falde på plads, så jeg har i hvert fald 

ikke problemer med at smøge ærmerne op, tænke krea-

tivt eller ud af boksen” slutter Ane. 
Næste dag cykler Ane og Simon forbi min have på vej til 

genbrugsstationen. Efter de fik et tip om, at der står en 

container med gamle sager til fri afbenyttelse, har de 

nemlig allerede fået fingre i et skrivebord og nu er de på 

vej ned efter de to fiskestænger, de spottede forleden. De 

har allerede lært sig Anholtreglen nummer et:  Se mulig-

hederne i stedet for at fokusere på begrænsninger. 

 

Birgitte Dahl Jeppesen, Prøv en ø. 

 
 
 
Nye koste fejer bedst. 
Vi har besluttet os for at prøve en ny måde at lave aktiviteter i forsamlingshuset. 
Fremover kan enhver, der har tid og lyst til at lave et arrangement i forsamlings-

huset, bare henvende sig til udvalget. Arrangementet skal være offentligt og et 

evt. overskud skal gå til forsamlingshuset.  
Vi kan så vejlede så godt vi kan om det praktiske i f.m. arrangementet. Vi har også 

byttepenge, indkøbskort, lager og meget mere. 
Den som iværksætter arrangementet skaffer selv medhjælpere til alt det prakti-

ske i f.m. arrangementet (borddækning, madlavning, barvagter, oprydning m.m.) 
Så kom nu på banen. Huset er til for at bruges. 
Mange hilsner 
 

Anja R., Lis Anne og Jette 

Nyt fra forsamlingshusets aktivitetsudvalg 
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Læs mere om livet på Anholt på: 
 

http://anholtskole.net/ 
 

http://www.anholtliv.dk/ 
 

http://visitanholt.dk/ 
 

http://www.anholtturist.dk/ 
 

http://far-til-5-paa-anholt.dk/ 
 
 

Facebooksider: 
 

Anholtliv 
Anholt Festival 

Opslagstavlen Anholt 
Anholts kystsikring 
Mf anholtfærgen 
Anholt samkørsel 

Anholt yoga 
Anholt maraton 

Køb/salg/søges/gives væk af genbrugsting på Anholt 
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Plukkeugen 
 

Det er helt vildt det her..  

Der skal lyde en kæmpe tak til alle der har deltaget i Anholt 

Gins plukkeuge 2018 

Folk fra nær og fjern stiller op og hjælper med at få konceptet 

til at fungere. Det er forbavsende og det er fantastisk.  

Samarbejdet med Forsamlingshusets aktivitetsudvalg har væ-

ret eminent, den frivillige bartender, de frivillige dørmænd (-

kvinder), den uovertrufne madmor og tovholder. Vi har fået 

hjælp af Café Ved Vejen, Brugsen, Hellefisken, Campingplad-

sen, Grundejerne, Godset, Vandrehjemmet, turistkontoret, 

færgen, Algot, Signe og ungerne. Ja, sågar Kommunen..;) Og 

så er der helt sikkert glemt nogle.  

Plukkeugen blev som sidste år, indledt med middag og fest i 

forsamlingshuset - i år med 72 tilmeldte. Herefter blev der 

plukket på livet løs på udvalgte matrikler, indtil den daglige 

indvejning foran Brugsen kl.17. Her får vi en lille én og der 

uddeles præmie for dagens største høst (en flaske gin, der skal 

deles). Det foregår på den måde indtil fingrene er for slidte til 

at fortsætte.   

Efter en uge med fest, hygge og daglige konkurrencer, spræng-

te plukkerne Ene-bærometeret med 311 kilo enebær. Beløn-

ningen til de frivillige er udover fest og musik en helt særlig 

flaske Plukkegin, der laves i et yderst begrænset oplag. Pluk-

keginnen har en unik smag og et unikt udtryk og skiller sig ud 

som noget ganske særligt. En Plukkegin kan man kun kan få 

ved at deltage i plukkeugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 19. oktober mødte en større flok trætte, vindblæste 

og rødkindede mennesker op på Café Ved Vejen. Fremmødet 

skyldtes Anholt Gins årlige præmieoverrækkelse og naturlig-

vis muligheden for at drikke gratis Gin og Tonic. De omtalte 

mennesker er hverdagens helte..;) 

Plukkeuge nr. 3 afholdes i uge 42 2019 

Jakob Kjærgaard 



52 



53 

Øen Anholt i sagn og sæd  
 

…efter gamle folks mundtlige meddelelser. Evald Tang Kristensen 
 

Nisser, gårdboer og dværge 
 

I de fleste huse var der før en gårdbo. Når man omgikkes ham godt, var han god til at bjærge til huse, og de, der havde en sådan, 

kom aldrig i fodertrang. Men når han gik af huset, blev det forarmet. Da klokken ringede første gang i kirken, gik gårdboerne tuds-

krålende ad Lebbekjælld (Løbekilde) og tog ind hos dværgene i Dværgehøj. Disse dværge var ikke så avede, for de kunne da bage. 

Så en gang gik skåden i stykker for dem, og en mand fandt den således. Så tog han og gjorde den i stand. Dagen efter, da han gik 

forbi, var skåden borte, og der var lagt et brød til ham i løn. Men han ville ikke spise af det. Han havde aldrig helsen siden, medens 

de, som spiste, befandt sig vel derefter og havde lykken med sig.  

Den gamle Maren fortalte, at en af de gamle i huset havde set to dværge på Vesterklit, som sad og løskede sig.  

Kringhøjene og Kistehøjene har deres navn efter dværgene, som i smukke måneskinsnætter dansede om den første og i den anden 

smækkede med kistelågene, når de beså deres skatte og herligheder. Fra en af disse høje havde man set en dværgeskare gå til 

”Dværgekrukken”. 

Det er gammel skik at sætte grød hen juleaften til gårdboen. Men så skete det en gang, at en kone kogte kål denne aften, for den 

holdt hun så meget af. Kålen spruttede lystigt i gryden, men så kom gårdboen ind og sagde: 

 
  Kålen koger i kobbermands pot,  
  Kobbermand fanger ej deraf godt 
  Lever ej næste jul’aften op. 
 
Så greb konen potten, hivede kålen langt ud og satte grød på i flyvende fart, for hun ville ej af med sin mand, og det er der ikke ret 

mange, der vil, derfor koger de endnu grød juleaften. 

Den Gamle By i Århus afholdt ca. år 2005 en udstilling med titlen “Dansk jul i 300 år.” Her 

forklarede curator Benno Blæsild bl.a. at oprindelsen til julenissen efter sigende skulle være 

som følger: Oprindelig blev han kaldt Gårdboen. I Gårdboen var ånderne fra alle de menne-

sker, som tidligere havde boet i huset. Og for at holde sig på god fod med ånderne, stillede 

man hvert år ved juletid sødgrød eller risengrød op på loftet til ham. Alle kendte til Gårdboen. 

Derfor fik han det mest almindelige navn blandt bønderkarle på dette tidspunkt, nemlig Nis 

med efternavnet Gårdbo. Omkring år 1850 blev Nis Gårdbo til julenissen.  

 

Når vi samtidigt ihukommer julenissens beklædning, der var grå bukser og grå skjorte eller grå 

kjole til anklerne (for mænd), røde sokker, træsko og rød hue og samtidig kan læse fra Esther 

Grølsted, Nationalmuseet i hendes bog “Hverdagstøj på landet, sommer 1788” at en hue i 

1700 tallet var gjort af bomuld i rødt og hvidt, så har bønderkarlene sikkert ageret julenisse på 

dette tidspunkt.  
 

I sidste halvdel af 1700-tallet erstattede sund fornuft efterhånden folketro, overtro og vantro. 

Hermed svandt også respekten for gårdboen. Omkring 1800 var man ligefrem kommet på for-

navn med ham. Man kaldte ham selvfølgelig Nis, der var et af datidens mest udbredte drenge-

navne.  
 

Den første rigtige julenisse blev klippet og malet af kunstneren Constantin Hansen til julefe-

sten 1836 i danskerkolonien i Rom. 

Da gårdboerne flyttede, fordi de ikke kunne tåle klokkeklangen, blev der dog én tilbage. Man 

så ham tit, han sad på en hanebjælke og græd. Til sidst druknede han i mosen. I deres velmagt 

så man en aften en gårdbo, som rullede en dragt hø hjem til det hus, han boede i. 

 

I et hus nede i gaden var der før ikke ringere end fire gårdboer. Der havde kanske aldrig nogen 

fået det at vide, hvis ikke en mand en aften var gået om ved huset og hørte en sige: 

 

   Kom nu, Tip med Tap og Tålld,  
   Og lad os gå til grødfadet ålld. 

Nissen tager sig af alt forhåndenværende 
arbejde. Tegnet af H. C. Ley til bogen 
Eventyr om Nisser fra 1849.  
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Vinterbadeklubben 

 

”Hva' er det saunagus no for nog't?” 

Saunagus betyder ”at hælde på ovnen”. Til forskel fra en almindelig ”tør”-saunatur  kan 

man ved at hælde vand på ovnen opnå en højere luftfugtighed. En saunagus forløber ved, 

at der hældes vand blandet med et udvalg af olier på de glohede sten, hvorved blandingen 

fordamper. Denne gus styres så med et håndklæde og fordeles til alle hjørner af saunaen på forskellig vis. Den øgede 

luftfugtighed bevirker en varmere følelse end ved en normal sauna-oplevelse.  

 

”Jamen, hva' ska' det nu te' for?” 

Saunagus er aromaterapi i varme omgivelser. Kroppen tror den har feber, når vi udsætter den for varmen og immunfor-

svaret aktiveres. Via dampen præsenteres den for en række rene æteriske olier i blandinger, som fremhæver hver olies 

virkning. Nogle siges at være udrensende, nogle beroligende og andre opkvikkende for hoved og styrkende immunfor-

svar. Der findes dog ingen videnskabelige beviser for dette, men dog påvirker dufte hypothalamus i hjernen, som styrer 

vores hormonproduktion, temperaturregulering, stofskifte, tørst, sult og humør m.m.  
 

Derudover kan den forøgede varme i saunaen gøre det nemmere at komme i den kolde balje efterfølgende, og følelsen 

af velvære er ikke til at tage fejl af. 

 

”Meeen ka' der guses på Anholt?” 

Vinterbadeklubben har en fin lille sauna på havnen. Ane (prøv-en-ø) har olier og håndklæde-svingteknikker i orden og 

vil derfor gerne ”guse” - både for medlemmer af badeklubben, men også interesserede gæster. 

Gusen består af 3 spande med 3 forskellige blandinger af æteriske olier. Én spand varer 

ca. 10 minutter og der er ca. 10 minutters nedkøling ind imellem. Der eksperimenteres 

med fortællinger, musik og snak om alt fra oliernes virkning til historie om svedens ana-

tomi, men der vil også være helt stille timer i saunaen med plads til bare at trække vejret. 

 

Alt i alt 1 times svedig og social velvære lige midt på havnen! 

Anholt vinterbadeklub har åbent hver onsdag fra kl. 15-20 og hver søndag fra kl. 7.30-12.  

I ferier har vi ofte ekstra åbent, så medlemmer der bor udenøs kan komme i sauna lidt oftere. 

 

Du kan melde dig ind ved at betale 500 kr. På kontonummer 6620-202332995 i Coop bank  

eller indbetale beløbet på mobilpay på nummer 60681296.  

Husk at skrive dit navn og vinterbad.  

Medlemmer må gerne tage gæster med. Det koster 50 kr.  

Vi er blevet en pengeløs vinterbadeklub, så skriv navn og antal gæster på sedlen i saunaen  

og over beløbet til 60681296. 

 

Læs mere på anholtvinterbadeklub.dk 

 

Med venlig hilsen 
Birgitte Dahl Jeppesen 

http://anholtvinterbadeklub.dk
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HEJ, så begynder de kongelige løjer forfra.  
Fra 1. december til og med 24. december er børnenissen på spil. Den lille fyr sover længe om 
hverdagen og kan derfor først findes ved åbningstiden om eftermiddagen. 
Om lørdagen og ved søndagsåbent samt den 24. dec. kan både en voksennisse og børnenissen 
findes fra åbningstiden om morgenen. 

Åbningstider i Julen og Nytåret: 
 
Søndag d. 23. dec.                            0800  -  1200 
Juleaften Mandag d. 24. dec.          1000  -  1200 
1. juledag d. 25. dec.                        LUKKET 
2. juledag d. 26. dec.                         LUKKET 
Torsdag d. 27. dec.                          0800  - 1200  og  1600  - 1900 
Fredag d. 28. dec.                            0800  -  1200  og  1600  - 1900 
Lørdag d. 29. dec.                            0800  - 1200 
 
Nytårsaften Mandag d. 31. dec    0800  -  1400 
alle er velkomne  kl. 13 til Nytårskur med champagne og kransekage.  
 
Tirsdag d. 1. januar                     LUKKET 
 
Vi ønsker alle vore kunder et godt og lykkebringende nyt år. 

Åbningstiderne  frem til 14. april 2019: 
 
Mandag til torsdag              0900  -  1200  og  1600   - 1800 
Fredag                                  0900  -  1200  og  1700  -  1900 
Lørdag                                  0800  - 1200 
 
De henrivende 20%-dage afvikles  torsdag og fredag henholdsvis:    3. og 4. januar 
                                                                                                                   31. januar og 1. februar 
                                                                                                                   28. februar og 1. marts 

LokalBrugsen 
Telf. 86 31 90 20 

E-mail: 02100@coop  

I Lokalbrugsens regi er dette sidste indlæg af Karen Konge:  
 

Kære alle! 
Jeg har valgt at takke af som uddeler pr. 31. januar 2019.  
Derefter flytter jeg til en adresse Gennem Landet, og så ser vi, hvad jeg finder på for at 
kunne blive på ønskeøen Anholt. 
På gensyn til foråret, hvor vi forhåbentlig alle får chancen for at opleve nye og interessante 
forviklinger.  
Kærlig hilsen Karen. 



...Og de fleste af dem er  
vandre-historier! 

…Der går historier på 
Anholt som aldrig før... 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere en dejlig jul og et  

fantastisk nyt år.  

Det er forbudt.  
Det siger øboerne selv! 

Der er godt nok langt 
til fyret!  
Vi skulle have kørt i 
bil! 

Birgitte er begyndt at arbejde i Brugsen….  
Og hun vil så gerne ha’ at du bliver 5 min. længere. 

Kurt fik det røde…..

Hørt til Andespillet: 
”Aldrig har så mange anholtere haft så mange brikker at flytte rundt på”…. 

Årets juletræ var ALT for højt - men 
det var der heldigvis råd for! 

Vi kan konstatere, at samtlige bygninger 
og flagstænger omkring  

Jordemoderpladsen er skæve. 
Der går rygter om at Karen Konge  
nu overvejer både at købe selvbruner og solarium... 

Karen åbner ny butik på havnen, som helt sikkert vil sige spar to,  
men kommer til at hedde Spar Konge.  
Vi håber hun kommer i sit es! 

På det seneste har der været så mange mænd på byens tage,  
at flere kvinder har fået hold i nakken. 




