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Spireklubben starter op igen til januar. Hold øje med opslag.
Spilleaftner, tirsdage i ulige uger hele vinteren
Pensionistspisning, hver onsdag hele vinteren

”Strikkeklubben” fortsætter sine møder i det nye år. Normalt hver anden tirsdag
i lige uger.
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Siden sidst
Mellem dette og forrige nummer af Anholtposten er der ikke så lang
tid, men der har godt nok været gang i mange aktiviteter og arrangementer.
Efterårsferien hvor både ”Det blå hus”, ”Ved Vejen”, ”Dørken”,
”Orakelbar” og ”Kroen” havde åbent og ”Det blå hus” endda med en
æbledag. Der var biograf for store og små børn i forsamlingshuset.
Den store enebærplukning, som et nyt og forhåbentligt tilbagevendende arrangement med våde og forfrosne mennesker der plukkede

enebær og stolte afleverede dagens fangst ved Brugsen. Der var bal i
forsamlingshuset til de lyse timer. Der var lukkefest på kroen med
stor tilslutning. Efterårsfesten med fællesspisning blev aflyst.
Vi kunne ikke feste mere :-)

Foto: Liselotte Arentz Sørensen

Nu går tiden med de vante ting. Halloween er overstået med en aften fuld af skrigende og skræmte børn. J-dag
og tøjbyttedag er afholdt. Pensionistspisning er startet og med fin tilslutning.
Spilleklubben kører hver anden tirsdag og strikkeklub de modsatte tirsdage og onsdage er yogadage. Gymnastiksalen anvendes af diverse badmintonspillere der har lyst. Gymnastiksalen har ydermere dannet rammer om
fægteskole, hvor man duellerede mod hinanden.
Der har været koncert med ”Det yderste hav” og Bach koncert i kirken.
Nu venter Gløgg dag i Brugsen, Andespil og julefrokost i forsamlingshuset, Lucia og stjernekiggerarrangement på skolen. Brugsen er klar med deres nisseløjer, til glæde for både børn og voksne og der holdes både
juleaften og nytårsfest. Grisene er blevet til julemad og ænderne står for tur.
Så ”hvad laver I dog om vinteren”??? ”Ja, vi har travlt”
Starten af det nye år er også tiden for diverse generalforsamlinger, de faste arrangementer som fastelavn og
årsmøde i Brugsen. Men der er også nye og lidt anderledes arrangementer i vente, se aktivitetskalenderen og
hold øje med opslag.
Vores vikarpræst er blevet indsat og Anne har fået en lille pige. Velkommen til jer begge. Johnny er fortsat
vikar på færgen og Lars er her endnu… Vi har to par boende under projekt ”Prøv en ø”. Mere herom i næste
nummer. Desværre har vi mistet en borger, Bodil som er afgået ved døden.
Vi har været til valg og blev igen berømte i det ganske land… fordi vi ingen valgplakater havde. Der nåede
dog at komme et par stykker op, der skabte lystig diskussion på de sociale medier. Kendte er vi også blevet i
Tyskland, da et tysk TV hold har lavet en udsendelse om Anholt.
Den million Borgerforeningen satte sig for at indsamle er lykkedes. Vi kan godt stå sammen om bevarelse af
vores ø. Vi er noget specielt og kan meget her midt i Kattegat. Vi har en fortid og mange traditioner, som vi
skal værne om, en nutid og en fremtid og vi vil bestå.
Glædelig jul og godt nytår. Vi ses i 2018
Redaktionen
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Kystsikringsprojektet
Den 12. september 2017 blev der afholdt statusmøde med Norddjurs Kommune på rådhuset i Grenaa, hvor
også Jens Rosendal fra Anholt Camping og Per Lauring fra Anholt Grundejerforening deltog. Norddjurs
Kommune arbejder ud fra, at staten betaler 2/3 af kystsikringsprojektet, mens 1/3 betales af kommunen, lodsejere og crowdfundingmidler. Når der er sikkerhed for, at finansieringen er på plads, går anlægsarbejdet i
gang. Det er det store kystsikringsprojekt, der skal finansieres.
På nuværende tidspunkt mangler miljøministeriet at give tilsagn om restfinansieringen på ca. 3,2 mio.kr.
Red Anholts Kyst
Gennem hele sommeren og efteråret er der solgt armbånd og plakater på Anholt og i Grenaa, hvilket har bidraget pænt til indsamlingen.
Destination Djursland har på deres hjemmeside offentliggjort listen over virksomheder, der har bidraget med
mindst 5.000 kr.
Borgerforeningen har sendt ansøgninger til et par fonde og selskaber, som gerne skulle bringe indsamlingen
tæt på millionen, som er sat som mål.
Den 8. november 2017 fik Anholt besøg af journalister fra P4-Østjylland, som gerne ville se kysten og høre
om kystsikringsprojektet.

Møde med ø-sammenslutningen
Der blev afholdt borgermøde i forsamlingshuset den 9. oktober 2017 med et pænt fremmøde. Kystsikringen
var et af punkterne, da det var en passende lejlighed til at orientere om status på kystsikringsprojektet.
Grenaa FEST I Vand 2018
Da arrangementet i 2017 ikke gav meget til kystsikringsprojektet, som jo var det væsentlige for borgerforeningen, opfordres øens erhvervsliv til at stille op i 2018 og stå for Anholts deltagelse i arrangementet.
Havbrug i Kattegat
Grundejerforeningen nedsatte på deres generalforsamling en arbejdsgruppe med Peter Brøste i spidsen, som

skal arbejde mod havbrug i Kattegat. Borgerforeningen imødeser resultatet af arbejdet i arbejdsgruppen.
Borgermøde om Fartplan 2018 den 28. september 2017
Der var også i år pænt fremmøde. Indtrykket fra mødet var, at det ikke som tidligere år er helt så vanskeligt at
få ekstra sejldage, uden at der skæres andre steder.
MobilePay
Borgerforeningen har fået oprettet MobilePay med nummeret 39455, som gerne skulle gøre det nemmere for
medlemmer og abonnenter at betale.
Hjertestarterkursus

Borgerforeningen har sagt ja til at bidrage til, at der kan afholdes hjertestarterkurser på Anholt.
Glædelig jul fra Anholt Borgerforenings bestyrelse.
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NY aktivitetskalender på www.anholt.dk
Destination Djursland har i samarbejde med Kultunaut udviklet en særlig kalender med aktiviteter og arrangementer kun
på Anholt. Kalenderen bliver vist på hjemmesiden: www.anholt.dk
Vi fik for nylig en henvendelse fra et par erhvervsdrivende på Anholt, som gerne ville have en forbedring af aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Denne løsning med Kultunaut, som nu bliver implementeret på hjemmesiden, er via et gennemprøvet system, og det er nemt for den enkelte arrangør at bruge.

Brug knappen ”Indtast arrangement”
Det er jer på Anholt, der ved hvad der sker. Alle har mulighed for at indtaste arrangementer. Det er høflig selvbetjening,
og det er nemt.
I skal bruge en god overskrift, en kort beskrivende tekst og et godt og relevant foto. I finder knappen på hjemmesiden
sammen med aktivitetskalenderen. Frem kommer en skabelon, som beder jer om alle relevante informationer. Har I brug

for hjælp, er I velkommen til at kontakte Lene Lind hos os.

Indbydende og ensartet
Resultatet af jeres indtastninger giver en overskuelig kalender, i kronologisk orden. Kalenderen viser altid kun de aktuelle arrangementer, og den kan hentes ned som en pdf, hvis nogen har brug for det.
Samtidig bliver jeres arrangementer synlige og tilgængelige på andre platforme fx også på www.kultunaut.dk,
www.visitdjursland.com og www.visitdenmark.com Og så er det oven i købet gratis. Brug det! Og vis hvad der sker på
Anholt.
Her ved udgangen af 2017 vil vi gerne takke for samarbejdet i år og glæder os til at fortsætte det i 2018.
Glædelig jul og et godt nytår til alle på Anholt.
Destination Djursland og Anholt Turistkontor
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En øbo møder mange andre øboere i

boliger for bare at nævne nogle eksempler. Men det er
også nødvendigt, for øerne står samtidig overfor nogle

Odense

store og alvorlige udfordringer. Først og fremmeste fald i
befolkningen, mangel på helårsboliger, færre faste ar-

Hvert år holder Sammenslutningen af danske småøer,

bejdspladser, højere gennemsnitsalder som stiller krav

SADS, et såkaldt repræsentantskabsmøde i Odense den

om god hjemmepleje og færre børn, hvilket i sidste ende

første weekend i november. Anholt er med i bestyrelsen

fører til skolelukninger.

af SADS og derfor skulle vi naturligvis deltage. I det

Som ø-repræsentant var det derfor både opløftende at

følgende kan I læse om hvad sådan en weekend kan byde

høre, hvordan de andre øer har fundet måder at løse fæl-

på. Mange af jer læsere af Anholtposten betaler til Sam-

les udfordringer på og nedslående at erfare de tørre tal og

menslutningen af danske småøer gennem jeres medlem-

kolde facts, der vidner om daglige kampe for at få de 27

skab af Borgerforeningen. Men I ved sandsynligvis ikke

små samfund til at fungere. Og der er heldigvis enighed

så meget om, hvad der foregår, når en flok ø-

om, at man vil bestå som lokalsamfund. Ingen øer ønsker

repræsentanter mødes og udveksler erfaringer.

at blive rene turistdestinationer, der ikke har et velfunge-

Man kan sammenligne SADS med en lobby eller interes-

rende samfundsliv hele året og desuden mener alle øer,

seorganisation. Formanden Dorthe Winther, næstforman-

at hverdagslivet er noget af det som lokker turisterne til

den Ove Axelsen fra Egholm og sekretariatslederen Lise

øerne – udover kultur, dejlig natur og rent badevand.

Sørensen holder jævnligt møder med Folketingets udvalg

Sammenslutningen af småøer har altid et stort projekt

for øer og landdistrikter, Erhvervsstyrelsen, småøernes

kørende og i de sidste to år har det været turismeprojek-

LAG, færgesekretariatet og så besøger de nogle af de 27

tet ”Ø-passet”, som har været en stor succes. Folk har

øer, som de repræsenterer. På repræsentantskabsmødet i

flået de rødbedefarvede ø-pas ned fra holderne og skra-

november får de også mulighed for at finde ud af, hvad

bet løs for at markere hvilke øer, de har besøgt. Også på

der rører sig på øerne og hvad øboerne er optaget af, be-

Anholt har jeg hørt gæster fortælle, at de er på ø-hop for

kymrede eller vrede over. De emner arbejdes der videre

at opleve alle de danske øer. Ø-hop i Grækenland har for

med det næste år.

en stund fået konkurrence fra øriget Danmark fortalte

Stemningen i Odense var positiv i år og afspejlede der-

turismeambassadøren Britta Leth.

med den holdning der er til småøerne i samfundet. Ølivet

Det næste store projekt, som SADS er ved at søsætte

omtales positiv i medierne. Mange kommuner er begyndt

sammen med LAG småøerne handler om bosætning.

at se deres småøer, som et attraktiv i stedet for en dyrt

Projektet, som kommer til at koste over en million kroner og løbe over to år, har som mål at lære af de gode
historier og udvikle nye metoder i fællesskab. På nogle
øer er det nemlig lykkedes at stoppe affolkningen og få
nye tilflyttere. Projektet har ligeledes fokus på erhvervsudvikling for uden jobs er der heller ikke basis for bosætning. Pengene til sådan er stort projekt søges blandt
andet i erhvervsstyrelsen og EU´s fonde for regional udvikling.
Lørdagens møde bød efterfølgende på oplæg fra en fynsk
avisredaktør. David Bernicken opfordrede os øboere til
at kontakte redaktionerne meget mere med tips og gode

vedhæng, som de ikke kan slippe for. Og i folketinget

historier. Og på sigt opbygge en tæt relation til den jour-

arbejdes der for at skabe vækst og udvikling på øerne

nalist, som dækker vores ø, så vi altid ved hvem vi skal

gennem færgetakstnedsættelser, bredbåndspuljer og fleks

henvende os til og omvendt.
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En anden mulighed er at fabrikere artikler med fotos til

støttes af staten.

lokalaviserne, som altid mangler stof. Et kig i avisernes

I løbet af weekendens tætpakkede program var der selv-

arkiver, da jeg kom hjem, viste at der er plads til forbed-

følgelig også tid til uformelle hyggesnakke over en kop

ring når det gælder Anholts synlighed i medierne. Selv

kaffe eller ved aftenens middag. Her fik jeres udsendte

om vi er meget optaget af vores kystsikringsprojekt, na-

indblik i de øvrige øers udfordringer samt tips og ideer

turopretning, bosætning og andet, så skrives der ikke

til hvordan vi kan gøre livet bedre eller sjovere på An-

meget om os i lokale eller landsdækkende medier. Det

holt. Hver ø må komme med to repræsentanter, som be-

håber jeg vi kan rette op på.

værtes på ø-sammenslutningens regning. Jeg synes det

Et fast indslag på repræsentantskabsmødet er politiker-

var super og håber vi næste år kan sende to fra Anholt.

mødet om søndagen, hvor tre medlemmer af Udvalget

Og hvis der sidder en læser ude i december kulden og

for småøer stiller op til debat. Det var Mette Dencker fra

undrer sig over noget, så grib fat i mig og spørg løs.

DF, Erling Bonnesen fra V og Nikolaj Amstrup fra AL.

Det var spændende og opløftende at være med til den to
timer lange debat, som var præget af gensidig respekt og
lydhørhed. Selvfølgelig bragte nogle ø-repræsentanter
emner op, som de var stærkt utilfredse med. Eksempelvis nedskæringer i færgedriften og hjemmeplejen eller
elendig bredbåndsdækning og boligsituation. Men politikerne viste sig at være meget grundigt inde i sagerne og
lovede at gå videre med emnerne til deres partier – og
det er jo første skridt på vejen. Og vores ulykkelige situation med finansiering af kystsikringen havde faktisk
Birgitte Dahl Jeppesen fra Anholt Borgerforening.

fået flere partier til at gentænke hvordan vi sikrer hele
Danmarks kyster, så det ikke kun er Vestkysten, som

Redaktionen har ordet….
Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler og de mange input til bagsiden …..
Vi anmoder om at deadline overholdes og at indsendte artikler sendes i en mail eller i Word/Publisher. Medsend
gerne illustrationer i jpg-format. Hvis du/I har ideer til interessante emner, fine billeder eller sjov til bagsiden, så
kom med det. Vi anmoder om at indsendte artikler har almen interesse og handler om holdninger til sager og ikke
til personer.
Desværre har vi måttet sige farvel til en af Anholtpostens tidligere redaktører, Bodil som er død. Selvom hun ikke
længere var en del af redaktionen kunne man altid være helt sikker på at få (konstruktiv) kritik og en gennemgang
af bladet, fra start til slut. Tak til en, på mange måder, stor læremester. Ære være Bodils minde.
Redaktionen
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ANHOLT FÆRGENS CAFETERIA

Casablanca ønsker alle
Anholt Postens læsere en
god jul og et godt nytår.
Mangler du en julegaveidé kan du via
Mobil Pay 40689071 betale et valgfrit
beløb og skrive din e-mailadresse i
“besked", - så mailer vi et gavekort
på beløbet.

Holder åbent fra
torsdag den 21.december
og til og med tirsdag
den 2. januar 2018.

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

Bestil gerne mad i forvejen så
det er klar når i kommer ombord.
Morgenmad ( veldækket bord)
til turen kun 100 kr, p.p. bestil,
kun på sms 22307934 senest
dagen før.
Bestil madpakken til turen hjem.
Der vil masser af julekager,
julelækkerier , sild og snaps og
meget andet godt.
Der vil være lidt jule konkurrencer.
Undgå madspild ( kom til færgen
og se hvad der er tilbage ved
dagens afslutning, til en rigtig
god pris).

Glædelig jul og godt nytår
fra Anholt Taxi

Glæder mig til at se jer alle

Taxi 06:00 - 02:00
Sightseeing tours ring 20 22 90 06

Jule nisse hilsen
Gitte

Hilsen Liselotte
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Historien om Anholts sommerhuse
Der er aldrig skrevet noget om sommerhusene på Anholt, men vi ”turister” er en meget vigtig del af Anholts
historie.
Jeg tror, at der er en god historie bag alle de meget forskellige sommerhuse. Hvorfor valgte man Anholt? Hvor
ligger huset, og hvorfor blev det lige dér? Hvornår blev huset bygget? Hvorfor blev det den slags hus, der
blev bygget? Er det gået i arv? Der kan være mange sjove, fantastiske og interessante historier, man kan fortælle om sit hus.
Nogle af de ældste huse er nu i andre familiers eje, og vi har ikke deres historie. Det er ærgerligt, for lige meget hvor stort, hvor gammelt og hvor på øen det er, har det været og er menneskers sommerparadis.
Jeg synes, det kunne være super interessant at få fortalt nogle af alle disse sommerhusfortællinger. Jeg har ikke tænkt mig at skrive historierne, men lade det være op til sommerhusejerne selv at nedfælde det, som de synes er vigtigt for dem. Så kan det evt. samles i en database eller lign. Det skal ikke nødvendigvis være en lang
historie, man skriver ned, men det man synes har været eller er vigtigt og sjovt, og som kan være væsentligt
for fremtidens historie på Anholt.
Disse sommerhushistorier er ikke noget, man skal skrive, men kun hvis man er klar til at give et bidrag til historien.

Jeg kan ikke være den, der indsamler og laver en ”database” - har ikke evnerne til det - men jeg eftersøger en
person, der er rede til at påtage sig opgaven.
Jeg håber, at der er én eller flere, som synes, at det ville være interessant at være tovholder for projektet! I så
fald så kontakt redaktionen, som så vil formidle kontakt til mig, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi
organiserer den videre proces.
Jeg vil i dette nummer af Anholt Posten lægge ud med en fortælling om Solholt, der ligger på Sønderbjerg,
som så kan være den første fortælling til ”databasen”.
Ida Kolbjørn, ”Lottes hus”, Sønderstrandsvej

Nyt dyr på Anholt.
For en del år siden dukkede der pludseligt hugorme op herovre.
Hvorfra og hvorledes vides ikke, måske i halmballer eller andet.
Men heldigvis forsvandt de igen, måger eller mennesker kan have
befriet os for dem.
Nu er imidlertid et andet lidt lignende dyr kommet hertil, nemlig
snoge, og det er jo fredelige væsner, kun farlige for frøer, småfisk

Foto: Frank Svensson

o. lign.

Så det vil vi tage roligt.
Etly
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Tak...
Der findes mennesker der kan finde mening i situationer hvor al mening synes nyttesløs. Der findes mennesker der kan se det gode i det
onde. Dem der får det bedste ud af ingenting. Dem der lever selvom der ikke er mere liv at leve. Dem der smiler selvom de lever i smerte.
De mennesker der ligger ned men stadig formår at løfte andre op. De mennesker der stadig tror, når alle andre har givet op. Dem der
elsker mere end de nogensinde har hadet. De der vælger livet fremfor døden. De der vælger at se lyset gennem mørket.
Det er sådanne mennesker jeg beundrer. Det er de mennesker jeg møder i mit arbejde. Det er mine borgere. Det er mine medmennesker.
Disse mennesker har lært mig om livet, om smerten, om længslen, om mening og om håbet. Meget kan man sige om udbyttet fra en lærebog, men den rigtige læring sker på kanten af livet. Der hvor det gør allermest ondt og der hvor livet er allermest fantastisk. Det er der
jeg har min læreplads. Det er lige præcis der jeg udvikler mig. Der hvor jeg bliver lukket ind i min borgers verden. Der hvor jeg ydmygt
tager hans eller hendes hånd og siger: ”kom lad os følges ad”.
Tak er et fattigt ord. Det dækker ikke taknemmeligheden over, at jeg må være en del af dit liv. På godt og ondt.
Tak fordi, du lukker mig ind der hvor livet gør ondt. Tak fordi jeg må holde en del af dit liv i mine hænder. Jeg vil for altid passe på det,
give det omsorg og værdsætte det.
Jeg er ikke bare din sygeplejerske, jeg er ikke bare din støtte, jeg er også dit medmenneske. I retur giver du mig glæde, samhørighed og
du giver mit arbejde mening. Kære borger, du er i sandhed min læremester.
Kære borger, du lærer mig hvad det indebærer at være menneske. Du lærer mig om livets skrøbelighed, sårbarhed og om menneskets
indre styrke. Du viser mig hvor værdifuldt livet og nuet kan være, og du minder mig om at ingen lever for evigt.
Kære borger, du troede måske sygeplejersken skulle lære dig noget. Sandheden er at du i høj grad lærer mig noget nyt hver gang du viser
mig et stykke af dit liv.
Så kære borger, tak fordi jeg må være din sygeplejerske og en del af dit liv og din død. Tak for det du har givet og lært mig.
Signe Hylby

ANHOLT FESTIVAL
Onsdag den 25 juli 2018

I 2018 satser vi igen på lækkert vejr og dejlig musik. Kom og vær med til at gøre endnu en
Anholtfestival uforglemmelig med musik, fest og hygge og støt samtidig Anholts Børn.

Vi ses til Generalforsamling
Snapse-torsdag den 11. januar kl. 17.00, 2018 på Anholt skole.
Det er også velkomment at skrive til os på facebook.
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Langt ude kulturforening holder snuden oven vande
Der har været en del stilhed omkring Anholt Kulturforening af 1995 efter sensommerens Langt Ude på Anholt festival. Men nu har vi fået gjort status og rettet sigtekornet ind på nye kulturelle mål. Vi vil først og fremmest takke alle medlemmer, gæster, kunstnere og frivillige for en fed festival, der bød på et dusin optrædener
rundt omkring på øen. Samtidig kan vi meddele, at vi på trods af begrænsede støttekroner er lykkedes med
at få begivenheden til at løbe rundt. Derfor skal der også lyde en ekstra stor tak til Grundejerforeningen og
Anholt Færgen, da deres økonomiske bidrag har været afgørende.
Samtidig er vores forening nu vokset til mere end 50 medlemmer. Det giver os friskt blod på tanden, og derfor
er vi allerede nu i gang med at planlægge næste års festival, som finder sted fra d. 31.Juli - 7. August. I den
sammenhæng, har vi som altid brug for frivillige kræfter. Så hvis du skulle have lyst til at stå til rådighed i perioden, så kan du kontakte os via email-adressen på vores hjemmeside langtude.com.

Kulturforening er mere end Langt Ude
Sommerens festival er den klart største opgave for vores forening, men kulturforening er et helårs foretagende, der også står for andre kulturarrangementer. Den 25. November har vi således kunne præsentere en poetisk koncert i forsamlingshuset med trioen Det Yderste Hav.
Husk, at du kan følge med i vores aktiviteter på facebook-siden Langt Ude på Anholt.
Vi regner med at afholde generalforsamling i påskeferien 2018 og håber selvfølgelig at alle interesserede
møder op til den tid for at være med til at påvirke kulturlivet på Anholt. Mere information følger.
Anholt Kulturforening, Anton

Foto: Henrik Krog

Vores fyr er blevet renoveret.
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Det Yderste Hav
En lille, men

Kære venner - Så er Søn-

vigtig detalje

derho-trioen, Det Yderste

fra

hav, stået fra land i Grenaa

“gavlmaleriet”

og spiller koncerter på

ved Anholt

Anholt, i den kommende

Dagli’Brugs.

uge - samt pudser formen
af og trimmer trioens Økoncert koncept O-høj og
en halv flaske rom.

Så fik vi spillet før-

“Gavlmaleriet”

ste koncert på An-

bag cykel par-

holt - skolekoncert

keringen ved

for øens børn og un-

Anholt Dagli’-

ge samtidig fik de

Brugs.

tilforordnede ved
øens afstemningslokale på skolen en
lille strofe.

På Anholt findes en ørken. På en valg-eftermiddagstirsdag i November, fremstår området smukt, vildt og
mildt som på billedet.
3. Anholt-dag: Jørgen
noterer gammel Anholt-musik Jeppe sonderer og inhalerer øen
på en lang travetur Jeg

Plankeværk og stakitter her i Anholt by fungerer i høj

prøver at skrive en

grad som kommunikations-medie - hvilket er rigtig

Anholt-sønderhoning

fint og vidner om et lille særdeles aktivt samfund, her

til de søde anholtere -

midt i Kattegat - og passerede på min spadseretur idag

nej, ikke anholte.

denne lille plakat.

Good times.
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Endnu en fin dag - og aften på Anholt, der simpelthen er en flot ø og et dejligt sted. Arbejdet

Jeppe og jeg gik de 11 km igennem Ørkenen og Indien, til

med musikken skrider godt fremad og nye ide-

Anholt Fyr igår. Et helt fantastisk smukt og øde område,

er myldrer frem. En ny sønderhoning melodi

hvor tankerne kan få frit spil og der er højt til himlen.

har fået navn efter en af gaderne i Anholt By,
“Gennem landet”. På min spadseretur igår pas-

Igår aftes/lør. spillede vi

serede jeg en anden interessant trafikåre - den

koncert i forsamlingshu-

lokale “Lovers Lane” - Good Times.

set, for et dejligt medlevende og interesseret
Anholt-publikum - en
stor tak til jer allesammen, såvel publikum,
arrangørerne som for-

samlingshus crew’et - en
udsøgt fornøjelse at være
her og spille for jer.

10 minutter før
“take off” - læg
mærke til de

Dejlig aften i Det Blå Hus

smukke friser i
Anholt Forsam-

Legendarisk og vig-

lingshus.

tigt sted i Anholt By
- “tingstedet”, De-

Farvel Anholt og anholtere - Det Yderste Hav - Jeppe, Jør-

batten eller Debat-

gen og Peter, bukker og takker for en dejlig og spændende

hjørnet foran Dagli’-

arbejdsuge på jeres flotte ø.

Brugsen, hvor alle
Peter Michael Uhrbrand

folk mødes og ordner både den lokale
og den globale ver-

Tak for spontane og planlagte koncerter. Og tak
for nodeskrivning til Steffen Grå’s musik og den
nyskrevne Anholt- Sønderhoning !

denssituation -

enormt hyggeligt og
vigtigt.
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Grenaa – Anholt Færgefart
Statistik:
2016
2017

Passagerer
24972
25929

P-biler
1389
1451

Gods
2465 tons
3150 tons

Cykler
3772
4243

Det er jo positivt, at der er + på alle områder.
Grenaa – Anholt Færgefart er sammen med Mercatus ved at være i mål med en helt ny hjemmeside, der er forhåbentlig
tale om kort tid, før den bliver åbnet.
Sejlplan for 2018 er selvklart også ved at være på plads, og i den forbindelse vil jeg da gerne nævne, at vi har efterkommet ønsket om længere havneophold i Grenaa, så der er en del fredage, hvor afgangen fra Grenaa er senere lagt.
I forbindelse med en stor beredskabsøvelse på Anholt onsdag den 16.05.18, har vi ekstra sejladser både tirsdag og onsdag. Sørens Busrejser har planlagt en 1-dagstur til Anholt lørdag den 02.06.18, og i den forbindelse er der ekstra ture
både fredag og lørdag. DONG har planlagt sejlads til Anholt Havmøllepark onsdag den 12.09.18, hvilket betyder ekstra
sejlads den dag.
Grenaa – Anholt Færgefart vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nyt. Samtidig vil jeg gerne både på
egne og kollegaers vegne benytte lejligheden til at takke for godt samarbejde i 2017 med ønsket om, at det må fortsætte i
2018.
Med venlig hilsen
Grenaa – Anholt Færgefart
Annagrethe Poulsen
Mail: administration@anholtfergen.dk eller annagrethe.poulsen@stenaline.com
Tlf.nr. 96 200 263 eller 28 88 32 75

Nyt fra Anholt Forsamlingshus
Det gamle hus har fået et ordentligt løft, takket

udlejningen, så i sidste nummer af Anholtposten

være en stor opbakning med støtte fra både kom-

har vi forsøgt med en annonce for at øge udlejnin-

mune, østøtten og Forsamlingshusets aktivitetsud- gen. Endnu ikke de store resultater, så til januar
valg. Det har været til stor hjælp.

prøver vi at annoncere via facebook. Dog har vi få-

Tusind tak.

et en aftale om langtidsleje i sommeren 18. Det vil
give en god lejeindtægt. Det er vi glade for.

På førstesalen er der udskiftet 2 veluxvinduer. I
den store sal er der sat lyddæmpende plader i loftet og gæsterne siger, at det har hjulpet på akustikken. Og så er der vores smertensbarn, kælderen under entreen. Den var desværre mere medtaget end først antaget, så hele bjælkelaget er ble-

Vi vil ønske en glædelig jul og

vet udskiftet. Det har så betydet, at der skulle

håbe på et godt nyt år for VORES HUS.

etableres et nyt gulv. Vi har fået et meget flot
plankegulv, så det matcher med de to sale. Jo det
er blevet flot.
Jo, der er brugt mange penge og vi har flere øn-

Mange hilsner

Bestyrelsen i Anholt Forsamlingshus

sker om renovering. Vores eneste indtægtskilde er
14

Kommunalbestyrelsesvalg, Anholt 2017
A

Socialdemokratiet

37

B

Radikale Venstre

3

C

Det Konservative Folkeparti

2

F

Socialistisk Folkeparti

13

i

Liberal Alliance

2

L

Borgerlisten Norddjurs

0

O

Dansk Folkeparti

7

V

Venstre

7

Ø

Enhedslisten, de rød-grønne

13

1. Blank

0
Stemmer: 84

Stemmeberettigede: 117
Stemmeprocent: 72,6

Anholt Kro
Vi holder ferie og åbner igen tirsdag den 13. marts som vi plejer og
vi glæder os til at se jer igen.
Kroen er til salg henvendelse på mail kro@anholt.dk

God jul og godt Nytår
Hilsen Hans
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Historien om sommerhuset ¨Solholt¨ på Sønderbjerg
Fortalt af Ida Kolbjørn (f. Skovgaard-Petersen) ”Lottes Hus”,

Et kolossalt arbejde at få et så stort byggeri op at stå

Sønderstrandsvej.

på bare 1 år.

Min farfar Kay Skovgaard-Petersen f. 7/11-1879- d.
7/11-1949 og farmor Dorothy Skovgaard-Petersen,
f. Burmeister f. 7/6-1880 – d. 16/6-1950 byggede
Solholt et dejligt sted på Sønderbjerg med udsigt
over ørkenen og vandet.

Fundament til Solholt

Billede af Sønderbjerg taget ca fra der hvor Lottes hus er nu, man kan lige
skimte Solholt.

Det består af 3 huse: hovedhuset med stue, køkken,
3 soveværelser, entre og toilet. ”Samlingen” (mere

om den senere) med værelse til hushjælpen på bagsiden og gæstehuset, også kaldet ”Dormitoriet”.
Alt materiale og indbo blev kørt op med hestevogn,
og mange anholtere var i arbejde i lang tid.

Byggeriet i gang

Hestevogn med indbo

Her følger historien om, hvorfor det var Anholt,

Carl Laurits Steenberg gravede egenhændigt en 39

der blev familiens foretrukne sommerparadis.

m dyb brønd.
Det er en afskrift fra familiens slægtsbog, som er
udarbejdet af Bent Skovgaard-Petersen (søn af Vilhelm Skovgaard-Petersen) i årene 1943-45.
Steenberg ved rejsegildet

Her har min fars bror Jørn Skovgaard-Petersen skrevet følgende:
”Gennem mange år havde far ejet en grund på Anholt. Denne grund havde onkel Carl (bror til Kay)
16

erhvervet omkring 1910 på et tidspunkt, da han var

bygges stendiger på grunden eller der sættes origi-

præst i Mårum. (I familien er der en anekdote, der

nale vindfløje eller narhvalstænder op. Når far og

siger, at han vandt den i et lotteri), Da han blev for-

mor går ned til stranden for at bade, tage de gerne

flyttet til et andet præstekald, solgte han grunden til

en af de mange smukke strandsten med op ad

Kay og Vilhelm (brødre). Da disse 2 havde haft den

”Sønderbjerg” (fra Vesterstrand over Carstensens

i fællesskab i nogle år, aflagde de Anholt et besøg,

mark), for så at finde et godt sted at placere den,

og ved hjemkomsten herfra trak de lod om grunden,

hvad enten det nu bliver i et dige eller i en naturlig

hvorved far vandt.

kant ved en sti.

Trappen fra Solholt til Sønderstrandsvej ( drengen er Jan Nyeboe søn af Inger)

Mange gæster, mest familie kommer hele sommeren
igennem for at nyde det gode vand og det fredelige
sted.”

Brødrene Kay og Vilhelm ved den store møllesten

Da vi skulle holde ferie i 1937 foreslog mor, at vi

Fra et andet sted i slægtsbogen er følgende skre-

skulle tage til Anholt for at se på grunden, og dette

vet:

resulterede i, at ”Solholt” nr. 3 blev bygget på Anholt i 1938. Herovre viste far igen sin store energi,

”Kay og Dorothy skabte et overordentlig smukt

og udformningen af huset og grunden på Anholt op-

hjem prydet med alle de store og små kunstgenstan-

tog ham fuldstændigt.

de, som Kay hentede frem fra antikvitetsforretninger
overalt, hvor han kom frem. Her var en dejlig samling af fajance, stik, tin tøj m.m., men hans yndlings-

hobby var ¨samlingen¨ der var indrettet i
”Solholts” (nr.2 beliggende i Hørsholm) kælderetage, og som efterhånden inden for sit felt kom til at
repræsentere landets største private samling af
gamle udskårne træarbejder (almuekunst).
Samlingen af gamle danske træ ting udskårne af
Rejsegilde

bondebefolkningen havde Kay's interesse; et helt

Hver sommer tager far og mor nu til Anholt for at

ejendommeligt formet rum var indrettet til disse sa-

blive der et par måneder, og far kan glæde sig over

ger, som han ofte hjembragte fra sine bilture rundt

at have tid til at passe både forretning og ”Solholt”.

om i landet. Tingene blev passet og plejet med lin-

Hvert år kommer der nyerhvervelser til Anholt, der

olie, og i timevis kunne Kay beundre det store ar17

bejde, fortidens bønder i de lange vinteraftener hav-

de vandet op i en samlebrønd, så gik man ned i kæl-

de nedlagt i de fint forarbejdede genstande, der

deren under køkkenet, og med en vippepumpe pum-

strakte sig lige fra brugsting som mangletræer og

pede man vandet op i en beholder, derfra kunne man

vindepinde til dekorative nytteting og fæstegaver.”

så have rindende vand i køkkenet og på et toilet med
håndvask. Vi havde alle et minimum af pumpninger

Denne samling blev flyttet til Anholt efter færdiggø-

daglig, og ekstra hvis vi benyttede toilettet!

relsen af byggeriet i 1938 og blev placeret i det midterste hus (”Samlingen”). Her tilbragte min farfar
mange gode timer. I min barndom/ungdom var der
et bordtennisbord i midten, som blev flittigt brugt.

Farfar og farmor i stuen på Solholt

Desværre fik min farfar og farmor, Kay og Dorothy,
kun glæde af huset i ca. 10-12 år.
Det gik i arv til deres 4 børn; Inger, Kjeld, Jes (min
far) og Jørn.
Inden da havde min farfar købt 4 grunde omkring

”Solholt”. Han havde forudset, at det i fremtiden
nok ville knibe med 4 ejere/familiers deling af somFarfar i Samlingen

merhuset.

Der var en trappe (strandsten, der var cementeret

I mange år efter mine bedsteforældres død havde

fast) ned til Sønderstrandsvej til et cykelskur. Her

familierne meget glæde af deres ferier på ”Solholt”,

blev posten leveret, og så blev der sat et flag op på

og det var et elsket sted for os alle.

hjørnet af skuret, som man kunne se fra huset, og så

I 1965 blev ”Solholt” solgt til Jørgen og Kirsten

var det bare ned af de mange trin.

Groot, og de 4 søskende fik hver sin grund. Det me-

Brønden/pumpen spillede en stor rolle. Man pumpe

ste af samlingen blev solgt.

Mange steder på grund og hus er stadig præget af
min farfar. Møllestenene står rundt omkring, stendigerne, håndtagene på dørene og lignende ting.

Solholtstenen

Jeg vil fortsætte historien i et følgende nummer af
Brønden under udgravning

Anholtposten om de 4 grunde omkring Solholt.

Pumpen
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
Dato

tid

Dag i kirkeåret

Beskrivelse

Søndag d. 17. december

Kl. 14.00

3. søndag i advent

Salmesangsgudstjeneste:
Julesalmer og æbleskiver *

Onsdag d. 20. december

Kl. 10.00

Hverdag

Julegudstjeneste for skole og
børnehave + andre interesserede
**

Søndag d. 24. december

Kl. 15.00

Juleaften

Mandag d. 25. december

Kl. 10.00

Juledag

Tirsdag d. 26. december

2. juledag

Ingen

Søndag d. 31. december

Julesøndag

Ingen

Mandag d. 1. januar

Kl. 14.00

Nytårsdag

Søndag d. 7. januar

Kl. 10.00

1. søn. e. helligtrekonger

Søndag d. 14. januar

Kl. 10.00

2. søn. e. helligtrekonger

Søndag d. 21. januar

Kl. 10.00

Sidste søn. e. helligtrekonger

Søndag d. 28. januar

Søndag septuagesima

Søndag d. 4. februar

Kl. 10.00

Søndag seksagesima

Søndag d. 11. februar

Kl. 10.00

Fastelavns søndag

Søndag d. 18. februar

Kl. 10.00

1. søndag i fasten

Søndag d. 25. februar

Kl. 14.00

2. søndag i fasten

Søndag d. 4. marts

Kl. 10.00

3. søndag i fasten

Søndag d. 11. marts

Kl. 10.00

Midfaste søndag

Søndag d. 18. marts

Kl. 10.00

Mariæ bebudelses dag

Ingen

Gudstjeneste i børnehøjde

NB! Der tages forbehold for ændringer.

KIRKEBIL
Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer
bestille gratis kirkebil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82,
senest dagen forinden.
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AKTIVITETER
* Salmesang & æbleskiver:

Søndag d. 17. december kl. 14.00: Traditionen tro afholder vi en salmesangsgudstjeneste i kirken. Efterfølgende indbydes alle til æbleskiver.

** Julegudstjeneste i børnehøjde:

Onsdag d. 20. december kl. 10.00 er der en kort julegudstjeneste i kirken. Skolen og børnehaven kommer
til gudstjenesten som et led af deres afslutning før juleferien. Men alle er velkomne!

Juletræsfest:

Onsdag d. 27. december kl. 15.00 afholder Anholt kirke den årlige
juletræsfest. Det foregår i forsamlingshuset, og alle er hjerteligt velkomne.

Spireklubben starter op igen til januar. Hold øje med opslag ved kirken i det nye år!
--- --- --- --- ---

Godt nytår!
”Godt nytår? Nu er præsten da blevet skør!” tænker I måske. Det er imidlertid ikke en fejl. Jeg ved godt, at vi kun
lige er kommet ind i december, men kirkens år begynder ikke 1. januar; det begynder 1. søndag i advent. Det bety-

der, at kirkeåret kan begynde alt imellem d. 27. november til d. 3. december. I år var det som bekendt d. 3. december, hvilket vi da også fejrede ved at synge adventsudgaven af ”Vær velkommen, Herrens år”. Så har vi også øvet
melodien til kalendernytåret, når der pludselig står 2018 på bladet.
Kort inde i det nye kalenderår kommer så fastetiden. Den løber fra fastelavn til påske og er altså noget længere end
ramadanens 30 dage. I den protestantiske kirke her i Nordeuropa har vi historisk været skeptiske overfor fasten. Det
skyldes, at man med reformationen ville fjerne alt det, der stod i vejen for Ordet og troen. Det blev altså høresansen,
der kom i fokus, og de andre sanser blev ladt i stikken. I dag ser vi imidlertid i stigende grad, at ting som faste og
pilgrimsvandringer bliver mere populære. Og det er godt. Ikke fordi vi skal faste eller vandre for Guds skyld, men
fordi det kan være en positiv oplevelse at give afkald på noget for en stund. Helt at give afkald på mad vil jeg ikke
anbefale, men man kan for eksempel skære ned på medieforbrug, holde pause fra Facebook, begrænse kødindtaget
eller noget helt andet. Tricket er at vælge noget, som man kan overholde, men som man stadig mærker. Lykkes det
ikke, så er der ingen skade sket, andet end man er blevet klog på, hvor afhængig man måske er. Hermed en opfordring til at tænke over, om der er noget, man vil prøve at give afkald på i fasten.
Egentlig har vi traditionelt to fastetider i kristendommen. Den ene er som nævnt fastelavn, og den anden er faktisk
adventstiden. Det skib tror jeg dog er sejlet; julen med alt dens mad og godter er kommet for at blive – og det er hel-

ler ikke så skidt. God jul!
Michael Munch
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INFORMATION:
”Det gamle redningshus” udlejes:
Redningshuset består af ét stort lyst lokale
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter)
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller foredrag.
700 kr. pr. uge i højsæsonen, 400 kr. resten af året.
Incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret.
Ikke til overnatning.
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,
v. Tanja Bryder: tlf. tlf. 3029911

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

Brochure om Anholt Kirke:

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

Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder: tlf. 3029911
Tlf. 86319056
E-mail: micmu@km.dk
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Kirkeværge:
Vakant – ved henvendelse,
kontakt venligst menighedsrådsformanden
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Har du gået i skole på Anholt – eller har du været ansat på Anholt skole?
Den 26. januar 2019 fylder Anholts nyeste skolebygning 100 år, og det fejrer vi med en stor jubilæumsfest og en bog
om hele øens skolehistorie.
I den anledning vil vi gerne høre din fortælling, og derfor inviterer Anholt Skole & Børnehave til fortælledag tirsdag den
8. maj 2018 kl. 15.00 – 18.00 på Anholt skole. Hvis du har nogle billeder fra skoletiden, må du gerne tage dem med.
Vi har hyret historiker Charlotte Lindhardt til at skrive vores historie, lige fra 1700-tallets præster, der med større eller
mindre held forsøgte at få lov til at undervise øens børn, over skolen på Fyrmestergården og til sammenlægningen
med børnehaven.
Du kan hjælpe os på vej ved at skrive lidt om din egen skoletid – uanset om du har været elev eller lærer – og sende
den til Charlotte Lindhardt på ubirex@live.dk.
Vi vil gerne vide noget om:
Dit navn og fødeår
Hvilke år gik eller underviste du på Anholt Skole?
Hvem var dine lærere eller kolleger?
Minder fra skoletiden
Kontaktoplysninger
Vi glæder os til at høre fra dig.
Tilmelding til fortælledagen til Kirsten eller Gyrite personligt eller på mail til Gyrite på: ga@norddjurs.dk.

Med venlig hilsen
Kirsten Østergaard Rasmussen og Gyrite Andersen
Souschef og Skoleleder, Anholt Skole & Børnehave
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Auktion til fordel for ”RED ANHOLTS KYST”
Insamlingen till kustsäkringen slutar ju nu vid årsskiftet 2017/2018 varför jag gärna vill bidra med 2 st egentillverkade
smycken vilka jag som guldsmed designat och tillverkat i min ateljé i Mölndal strax söder om Göteborg. Jag har varit
verksam i min butik/ateljé i 34 års tid nu.
Både armbandet och halsbandet är designat med ön Anholts konturer som förlaga.
Mitt namn är Leif Carlson och tillsammans med min fru Ewa har vi sedan drygt 10 år tillbaks ett sommarhus på Anholt.
Innan dess har vi under somrarna i åtskilliga år hyrt olika hus på ön.
Vår förhoppning är att bidraget skall hjälpa till att uppnå DKK 1.000.000,00 vilket är nödvändigt för att projektet skall
kunna genomföras! Det är Anholt Borgerforenings beslut om på vilket sätt smyckena kan inbringa så mycket pengar
som möjligt till projektet – kanske genom lotteri, auktion eller liknande.
Kort beskrivning av mina smycken:

Armband i 18 k rödguld med 3 st diamanter TW/vs 0,02 ct/st totalt 0,06 ct
Vikt:
13,1 gr
Längd:
18,5 cm

Halsband i 18 k rödguld med 1 st diamant TW/vs 0,02 ct med kedja i 18 k rödguld
Vikt hänge:
6,9 gr
Vikt kedja:
5,0 gr
Längd kedja: 42 cm
Längden på armbandet/halsbandet kan ändras utan kostnad.
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Smykkerne bortauktioneres på følgende måde:

Bud afgives på mailadressen redanholtskyst@gmail.com. Ved budgivning anføres Halskæde eller Armbånd
og buddets størrelse. Forhøjelse af bud sker med mindst 50 kr. Det højeste bud vil mindst en gang om dagen
blive vist på facebook (Anholt's-Kystsikring) og på Anholt Borgerforenings hjemmeside
(www.anholtborgerforening.dk). Der er ingen ekstra omkostninger (salærer o.lign.) forbundet med auktionen.
Armbåndets startpris er 7.500 kr. (vurdering 10-11.000 kr., og halskædens startpris er 5.500 kr. (vurdering
8.500-9.500 kr.)
Auktionen løber frem til den 21. december 2017 kl.12.00. Hvis der er mange bud omkring sluttidspunktet, forlænges dette med 4 timer.
Anholt Borgerforening

ANHOLT HAR

T

LENT

A

20-01-2018 kl. 14.00 i forsamlingshuset
Så er det nu i skal begynde at tænke over, hvad i har lyst til
at optræde med af narrestreger.
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 eller Anja R. senest d 19-01.
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Fra det gamle arkiv

1

2

Så kommer vi med flere gamle
billeder..
Det gik godt sidste gang.
Hvem er disse personer?
Dem man har fundet ud af kommer
med i næste nummer.
etly

3

6

4

5

8

7
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Kvartalets tegning….

Hvem forestiller det???

Tegnet af Sigurd

Prøv en øbo
Savner du en rejsekammerat, en besøgsven, weekend kæreste, en der
gider at hjælpe med at slå dit græs og måske klø dig lidt på ryggen, eller hvem ved
måske den store kærlighed ?
Tæt på halvdelen af øens kvinder er enlige, derfor inviterer vi til slow dating på Anholt .
Vi havde tænkt os at invitere mænd til øen fra fredag d. 04-05 til søndag d. 06-05.
Der vil være base i forsamlingshuset, hvor mændene har mulighed for at blive indkvarteret.
Vi spiser sammen, laver mad, spiller spil, snakker, går ture og hvad man ellers har lyst til, og lærer hinanden lidt at kende.
Alle enlige kvinder på øen, vil få en personlig indbydelse i løbet af Januar måned, hvor de vil blive inviteret til
en hyggelig aften, hvor vi kan snakke om hvad vi hver især forventer af dette her, og hvordan det skal organiseres.
Vigtigst af alt, det skal være sjovt.
PS. hvis der er stemning for det, laver vi gerne en slow dating for mændene også.
Hilsen
Forsamlingshusets aktivitetsudvalg.
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Nyt fra Forsamlingshusets aktivitetsudvalg
Nu er der virkelig kommet gang i aktivitetsudvalget. Der er afholdt sæsonafslutning, en fyrtur
med en masse glade mennesker, en svampetur med Steffen og en filmdag i efterårsferien. Ikke
mindst efterårsfesten, hvor der også blev sat gang i enebærplukningen, blev en bragende succes.
Tak til Anja og Eva for en pragtfuld paella og stor, stor tak til Mads, som lige tog en 14 timers barvagt for os. Det er bare fuldstændig uvurderligt. Elin havde pyntet huset i enebærrets tegn. Det
er bare dejligt, når vi får hjælp til arrangementerne. Skule du få lyst til bare en gang i mellem at
give en hånd med, så kontakt os endelig. Vi arbejder for at yde økonomisk støtte til forsamlingshuset, - husk: det er alle anholteres hus.
Vores priser er rimelige og fordi opbakningen er så stor, giver det også et flot overskud til For-

samlingshuset. I juli gav vi 10.000,- og her i oktober blev det til 17.000,-. De har virkeligt brug for
økonomisk støtte til renovering og vedligeholdelse.
Se i kalenderen og følg opslagene. Der er mere i vente. Således håber vi på stor opbakning til vores julefrokost, lørdag d. 9. december, hvor Niels har lovet at lave maden. Mon ikke også vi ses
nytårsaften, hvor Karen og Steffen igen tager en barvagt, - TAK.
I foråret, har vi, udover arrangementerne, der er nævnt i kalenderen planer om at genoptage vores filmaftner med gamle anholtfilm. Det plejer at være meget hyggeligt og det vækker så mange
gode minder.
Husk, at hvis du har en god ide til et arrangement, så kontakt os endelig.
På gensyn og mange hilsner Karen K., Anja R., Elin, Eva H og Jette

Fægteskole, weekenden den 25-26/11
Arrangør: Foreningen Anholts Børn

Foto: Signe Hylby
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Anholt Museum
Ageren 3

Køb den nye flotte bog i Brugsen og støt museet, da overskuddet af salget går til os.
Tusind Tak til Maria for det :-)
Signe

ANHOLT MULTI-SERVICE

MANGLER DU EN MAND TIL F.EKS
HAVEARBEJDE, HÆKKEKLIPNING ,GRÆSSLÅNING
OPRYDNING
LETTERE RENGØRING, VINDUESPUDSNING
OPSYN, LUKNING, ÅBNING OG KLARGØRING AF
SOMMERHUSE
UDENDØRS MALEARBEJDE
RENSNING AF TAGRENDER OG RIGTIG MEGET
ANDET
ER DU ET FIRMA DER MANGLER EN
ARBEJDSMAND NOGLE TIMER, DAGE ELLER
ANDET ER DET OGSÅ EN MULIGHED

RING TIL MIG PÅ

20132874

OG FÅ OPLYST TILBUD/OG PRISER
THOMAS THOMASSEN
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Invitation til Luciaoptog og stjerneskudsaften
med gløgg og æbleskiver
på Anholt skole
Onsdag den 13. december kl. 17 – 20
Onsdag den 13. december inviterer Anholt skole og børnehave til en aften i stjernernes tegn. Traditionen
tro går børnene i Anholt skole og børnehave Luciaoptog, vi serverer luciabrød og der kan købes gløgg og
æbleskiver.
I år er der ikke jule Bazar. I stedet har vi inviteret astronom Hans Kjeldsen fra Aarhus universitet til at fortælle om stjernehimlen over Anholt. Netop den 13. december vil der være særligt mange stjerneskud –
ca. 1 i minuttet - som vi efter et oplæg fra Hans Kjeldsen sammen vil gå ud i mørket og opleve. Hvis der
mod forventning er overskyet, fortsætter foredraget på skolen.

Det forunderlige Univers
Hvis man en mørk og skyfri nat befinder sig langt fra byen lys vil man, når ens øjne har vænnet sig til nattemørket,
kunne nyde synet af det forunderlige Univers over os. I aftenens foredrag vil astronom Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet fortælle om Mælkevejens mylder af stjerner og om solsystemets planeter, meteoritter og støv – og om hvordan støvet kan skabe stjerneskud. Vi skal også høre om polarlys, som normalt kun ses højt mod nord eller langt mod
syd, og hvis vejret er klart, vil vi efter foredraget sammen gå ud i mørket og nyde synet af stjerneskudsbygen Geminiderne, som den 13. december om aftenen kan give omkring 1 stjerneskud hvert minut – så der bliver rig lejlighed til
at ønske! Hvis det er overskyet bliver vi inden døre og hører et foredrag om Månen og Solen, og om Solens kraftige
magnetfelt, som er årsagen til solpletter og polarlys. Man vil også kunne røre ved en rigtig meteorit, som kommer fra
verdensrummet, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål om det forunderlige Univers.
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Ægte
full-service!
– fordi vi helst ikke
gør noget halvt!
360° MARKETINGSUPPORT
Reklame- & Webbureau
Trykkeri & Printcenter
Lager & Distributionscenter
Gave- & Reklameartikler

+45 8758 3000 · Johnsen.dk
Johnsen Graphic Solutions A/S
Bakkehegnet 3
DK-8500 Grenaa

Johnsen Graphic Solutions A/S
Japanvej 3
DK-4200 Slagelse

Johnsen Creative Agency A/S
Dusager 6, Skejby
DK-8200 Aarhus N

Johnsen Logistics A/S
Rugvænget 3
DK-8500 Grenaa

”Strikkeklubben” fortsætter sine møder i det nye år.
Normalt hver anden tirsdag i lige uger.
Medbring
- og
-tøj.
Hold øje med opslag på plankeværkerne og i brugsen.
Alle er velkomne.

Hilsen Vibeke

Kære alle
Mange tak for opmærksomhed i anledning af min 60 års fødselsdag.
Kærlig hilsen Birgit

De levede et liv i sus og dus og nu er julemaden i hus

Foto: Jakob Kjærgaard
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TUSIND TAK FOR BARSELSMAD!
Det har været så skønt med barselsmad i tiden efter, at min lille Elisa blev født. ...God mad bragt til bordet
er altid dejligt som nybagt forælder - men her som "enestående mor" til en børneflok har det været en
uvurderlig hjælp. - Så tak! ☺
Hilsen Anne og familie

Onsdag d. 18/10 solgte
Anholt Børnehave kage
foran brugsen. Projektet
hed ”Bag for en sag” og
indbragte i alt kr. 450,-,
som ubeskåret gik til
Børns vilkår –
TAK for bidrag

Anholt Vognmandsforretning

Fra Anholt Vognmandsforretning ønsker vi alle kunder og samarbejdspartnere
en glædelig jul og et vidunderligt nytår.
Tak for tillid og opgaver i 2017 og på genhør og gensyn i 2018.

Vi kan altid kontaktes på tlf. 20209005 eller mail: anholt.vognmand@mai.dk
Liselotte og Jan
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NYTÅRSFEST
1/1 2018
Kl. 01.00

Ral, grus og sten/sand sælges!
Køb lokalt, det sparer sig på alle områder!
Henvendelse Jens Christian von der Maase.
Hovedvagtsgade 6. 4. tv.
1103 København K.
Mail adresse: jm@hovedvagtsgade6. dk
Tlf.: 33113636.

i

TAK for opmærksomhed og gode
gaver ved min 80 års

Forsamlingshuset
Alle er velkomne

fødselsdag.
Hilsen Ebbe.

Evt. overskud går til Forsamlingshuset
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Jul i Anholt by
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Velkommen til vinteråbningstiderne frem til påsken:
Mandag - Torsdag 9 -12 og 16 - 18
Fredag
9 -12 og 17 -19
Lørdag
8 -12
Søndag
LUKKET

Ekstra åbninger:
Lørdag d. 23. dec.
8 - 12 og 17 - 21
Søndag d. 24. dec.
10 - 12
Glædelig jul! Find begge morgennisser!
1. juledag d. 25. dec.
LUKKET
2. juledag d. 26. dec.
LUKKET
Onsdag d. 27. dec.
8 - 12 og 16 - 19
Torsdag d. 28. dec.
8 - 12 og 16 - 19
Fredag d. 29.dec.
8 - 12 og 16 - 19
Lørdag d. 30. dec.
8 - 14
Nytårsaften d. 31. dec.
8 - 14
Alle er velkomne til nytårskuren fra kl. 13.
Mandag d. 1. jan. 2018
LUKKET

Skål og godt nytår
allesammen

Såvel XL-byg som Flügger er stadig vore gode samarbejdspartnere.
Bent hos Xl-byg Ryomgård er kontaktperson på 87741240.
Flüggers gode maling får du leveret ved at ringe til 86323888.
Hvor varebestillingen vejer mere end 20 kg. eller fylder mere end
alm. håndbagage, skal kunden selv arrangere fragt hjem fra havnen.
Håndkøbsmedicin fra Grenaa Apotek (86321422) bestiller du selv,
og så kan du afhente og betale i brugsen.

Husk de hektiske 20%-dage i 2018:
5. og 6. jan.
26. og 27. jan.
og 2. og 3. marts
Det vigtige og altid velbesøgte
årsmøde afvikles efter bogen
den 6.marts 2018 kl. 1830 i
forsamlingshuset .

Vær med til at præge din Lokalbrugs ved
at komme med forslag til nye varer og
tiltag, som vi kan afprøve.

Fremover vil Brugsen gerne have
dato påført de opsatte plakater m.m.
Tid på opslagstavlen inde i butikken
er max. 3 uger!

Lokalbrugsen telf. 86319020
Ved varebestilling brug: 02100@coop.dk
39

… Har du hørt at Anholt
har fået en præstevikar??

Hørt fra Sigurd: ”Vi har fået æbler fra Præstens have og de var
allerede pastoriserede.

Hørt en uvejrsmorgen: ”Alting sejler, undtaget færgen
og når den sejler er der lig i lasten”.

Da valgkampen endelig nåede Anholt,
gik flere op i sømmene..
Selvom man har en lille én, kan man
godt have store baller
Dilemma i Det Blå Hus:
Kan man drikke varm
kakao, hvis der er skind på?

”Anholt har talent”: Nogle
vil spille på blokfløjte, og
én enkelt på kødfløjte.

Plads til fuglerede
Hørt i Brugsen:
Jeg vil også have fremmede med hjem...

Få et skrabelod i Brugsen og brug rabatten søndage i december….
Emma: ”Skynd jer til bords
inden maden visner”...

Efter at millionen er nået til kystsikring, samles der nu ind til at
hæve øen så den passer til færgen..
Godt han blev lærer i
stedet for maler...

Mon Mads vil sikre fremtiden???

Der sparkes dæk….

Mon spise– samværsklubben fortsætter
efter indførelse af alkoholfri vin…???

Svesken på disken...

Fredag den 20. oktober blev der igen optaget en ny version af filmen ”Blinkende lygter” på Anholt
Ja, selvom Provsten var ved at
sende ham til Læsø….

Redaktionen ønsker alle
vore læsere en glædelig jul
og et fantastisk nytår

