ANHOLT-POSTEN
NR. 129

38. ÅRG.

December 2016

Nisser på spil….

Foto: Ukendt fotograf

Anholts forsyning
side 6

”Prøv en ø”
side 10

En ø alene i havet
side 26

Redaktionen af dette nummer
Etly Steenberg
etly@mail.tele.dk
Signe Hylby
hrsocialraadgiver@privat.dk
Bo Led Andersen
boledandersen38@gmail.com
Deadline næste nummer:
Fredag den 10. marts, 2017
Forventet udgivelse:
Uge 13, 2017
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 jpgformat.
Annoncer:
Der er mulighed for annoncering. Vi
hjælper gerne med at sætte annoncen
op. Priserne er jo rimelige, og bladet er
f. eks. til salg til turister om sommeren.
De rimelige priser:
1/1 side kr.: 600,1/2 side kr.: 400,1/4 side kr.: 250,1/8 side kr.: 150,ANHOLT-POSTEN udgives af
Anholt Borgerforening med støtte
fra Menighedsrådet og udkommer
4 gange årligt.
Kontingent:
Borgerforeningens medlemmer:
1. medlem i husstanden: 200 kr.
2. medlem i husstanden: 150 kr.
(ægtefæller/samboende)
Støttemedlemmer/abonnenter på
Anholt-Posten:
1. medlem i husstanden: 250 kr.
2. medlem i husstanden: 150 kr.
(ægtefæller/samboende)
Anholt-Posten uddeles/sendes til det 1.
medlem af husstanden.
Kontingentet for at modtage AnholtPosten pr. mail er 200 kr.
Kontingent/abonnement indbetales på
konto 1551 - 1222538 i Danske Bank,
på turistkontoret eller til kassereren.
Nye medlemmer/abonnenter/
støttemedlemmer kan henvende sig til
kassereren (pklix@pc.dk).
Oplag dette nummer: 275
Løssalg: 50 kr. pr. blad.
Trykkeri: Johnsen Offset A/S
Artikler skrevet af andre end
redaktionsgruppens medlemmer
udtrykker ikke nødvendigvis
redaktionsgruppens holdninger.

Aktivitetskalenderen
Skriv din titel
Dato

Kl.

Emne

Sted

Arrangør

4/12

14.00

Andespil

Forsamlingshuset

Borgerforeningen

13/12

17.00

Julefest

Skolen

Skolen

15/12

11.00

Sang

Brugsen

Skolen

20/12

14.00

Julesalmer og æbleKirken
skiver

Kirken

20/12

10.00

Julegudstjeneste for
børn og andre inte- Kirken
resserede

Kirken

24/12

17.00

Juleaften

Forsamlingshuset

Kultur– og aktivitetsudvalget

28/12

15.00

Juletræsfest

Forsamlingshuset

Menighedsrådet

31/12

13.00

Champagne og
kransekage

Brugsen

Brugsen

1/1

01.00

Nytårsfest

Forsamlingshuset

Steffen og Karen K

12/1

17.00

Generalforsamling

Skolen

Støtteforeningen til Anholt
skole og børnehave

19/1

19.30

Sangaften

Kirken

Kirken

5/2

16.00

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Borgerforeningen

26/2

14.00

Fastelavnsfest

Forsamlingshuset

Fastelavnsholdet

6/3

19.30

Forårskoncert og
fællesspisning

14/3

18.30

Årsmøde

Skolen
Forsamlingshuset

Brugsen

Redaktionen har ordet….
Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. …..
Vi anmoder om at deadline overholdes, at indsendte artikler har almen interesse og handler om holdninger til sager og ikke til personer.
Vi ønsker alle vores læsere en dejlig jul og et alletiders nytår. Vi glæder os

til at lave nye Anholtposter i 2017 og håber på mange spændende indlæg.
Redaktionen
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Siden sidst
Mellem dette og forrige nummer af Anholtposten er der
ikke så lang tid, men efterårsferien fyldte da lidt. Vejret var
ikke ret godt, men det går jo, bare man er rigtigt klædt på.
Vi har sagt ”farvel” til den gamle vognmand Erik Sørensen
med en rigtig gammeldags begravelse. Mon ikke vi kan
bruge det gamle udtryk: ” Han var mæt af dage” med sine
98 år. Også Helga Boisen kom hjem til Anholt og blev
fulgt på traditionel vis fra Monumentet til kirkegården.
Omkring døden har vi stadig fine traditioner, der hjælper

os alle i sorgen.

Foto: Gyrite Andersen

Nu går tiden med de vante ting. Halloween er overstået med en aften fuld af skrigende og skræmte børn. Endnu står der enkelte smattede orangefarvede hoveder og griner.
Pensionistspisning er startet og med fin tilslutning.
Spilleklubben kører hver anden tirsdag og vi spiller ikke om penge.
I det nye år kan vi sige velkommen til Pamm og hendes to døtre, som flytter herover i 3 måneder under projekt
”Prøv en ø”.
Starten af det nye år er også tiden for diverse generalforsamlinger, se aktivitetskalenderen og hold øje med opslag.

Nu er det snart Jul og Anholt har heldigvis mange traditioner. Juletræet lyser på Jordemoderpladsen og nisserne pynter omkring det, som de plejer. Der er lys i kirken. I folks haver lyser diverse lyskæder op, 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 den første søndag i december. Julefest på skolen og juletræsfest i forsamlingshuset. I år er der endda juleaften i forsamlingshuset. Så nye arrangementer kommer også til.
Efter jul kommer Nytår og igen i år er der fest i forsamlingshuset.
Generelt for vores lille samfund er jo, at hvis man vil have noget til at ske, skal man bare gøre det….
Og det er der heldigvis mange der gør.
Glædelig jul og godt nytår, vi ses i 2017
Redaktionen

Julesang med englelyd
Kom og lyt!

Anholt Skole og Børnehave synger julen
ind i Brugsen!

Det sker torsdag
d. 15. december kl. 11.00.
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Nu, hvor vinteren har vist sig med lidt sne og meget

ved at blive udarbejdet vedtægter/bestemmelser for

kulde, er det tid for årets sidste udgave af

projektet, da det er vigtigt at adskille støtteprojektet

Nyt fra Anholt Borgerforening:

fra borgerforeningens øvrige aktiviteter. Næste skridt

Bredbåndspuljen på Anholt
Fristen for indgivelse af tilbud på etablering af bred-

er at indhente tilbud på de opgaver, der er nødvendige
for at gøre opmærksom på støtteprojektet. Målet er at
komme ud i mange forskellige medier, så flest mulige

bånd på Anholt er ovre. Desværre har ingen udbydere bliver opmærksomme på projektet og får lyst til at
villet byde på et projekt på Anholt, hvilket betyder, at støtte det. Ved at skitsere problemstillingen og selv
der af den statslige bredbåndspulje ikke bruges midler forsøge at hjælpe med at rejse midler til kystsikringstil bredbåndsforbindelser i år på Anholt.
projektet, håber vi at kunne sætte fokus på behovet for
Der var kommet 81 interesserede tilbagemeldinger på at få sikret Anholts kyst og infrastruktur…. En kamp
Anholt.
der startede i 2005…
I 2017 kommer der en bredbåndspulje på 40 mio. kr.,
som der kan søges fra. Borgerforeningen vil opfordre

Repræsentantskabsmøde i Sammenslutnin-

kommunen til, at de skrivelser, der udsendes om em-

gen af danske småøer

net bliver mere præcise og forståelige. Ligeledes vil

På repræsentantskabsmødet i Ø-sammenslutningen

foreningen arbejde for, at materiale om tilmelding

den 5.- 6. november deltog Birgitte Dahl Jeppesen,

kommer ud i god tid, så flere på øen kan nå at tilmelde som bl.a. orienterede om nedsættelse af billetpriser på
sig og derved dokumentere behovet.
færgen, hjemmeplejen og skolens projekt ”Prøv en ø”.
På repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen af
danske småøer i Odense den 5.-6. november 2016 var Andespil
bredbånd også et tema. En gruppe af øer vil gå videre

Traditionen tro afholder Borgerforeningen andespil i

med det dilemma, at få udbydere ønsker at grave kab- forsamlingshuset den første søndag i december, derfor
ler ned på øerne, fordi der er for få interesserede. I for- i år den 4. december kl. 14.00. Arrangementet er åbent
hold til f.eks. fremtidens telemedicin og andre tekno-

for alle på øen, og der er også et spil forbeholdt børn.

logiske tiltag er et velfungerende internet på øerne

Der sælges øl, vand og spilleplader.

nemlig en vigtig forudsætning.

Kystsikringsprojektet

Læs mere om Borgerforeningens arbejde på hjemmesiden.

Der arbejdes fortsat på at få restfinansieringen af kystsikringsprojektet på plads. Norddjurs Kommune un-

Hermed ønskes alle vore læsere en glædelig jul og

dersøger mulighederne for finansiering via fonde, EU

et godt nytår.

m.fl.
Borgerforeningen arbejder på at få oprettet og beskrevet et støtteprojekt, der minder om det, man kalder

På Anholt Borgerforenings bestyrelses vegne.
Liselotte A. Sørensen

crowdfunding. Støtteprojektet oprettes under borgerforeningen med en separat bankkonto, og der er pt.
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Fra Grenaa Anholt færgefart
Rettelse til sidste udgave af Anholtposten m.h.t. mødetider for køretøjer.
Korrekt mødetid for køretøjer er: 45 min. før planmæssig afgang hele året.
Nedsættelse af billettakster med virkning fra 08.08.2016 har helt klart givet flere passagerer til Anholt. Her kommer lidt
statistik:
Passagerer
August
September
Oktober

2015
3853
1471
1498

2016
3963
1574
1780

I efterårsferien (uge 42) blev taksterne sat yderligere ned, og det ser ud til, at det har haft en positiv effekt.
Det var rigtig dejligt, at de lokale erhvervsdrivende ”greb chancen” og holdt ekstraordinært åbent netop i efterårsferien.
Kontoret på havnen er blevet renoveret, og der er blevet indkøbt rigelige mængder af musegift, så Sanne og Anja kan få
arbejdsro for musene.
På vegne af personalet både til vands og til lands vil jeg hermed gerne ønske alle på Anholt et godt efterår og en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner fra
Grenaa – Anholt Færgefart
Annagrethe Poulsen

Anholt Murer & Terrazzo
Tlf. 40979684 eller 40419212
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Publiceret 16. november 2016 kl. 16.13 af

Anholt forsynes igen fra øens generatorer
Siden kabel fra Jylland blev koblet til Anholts elnet, har forbrugere med mellemrum oplevet problemer med spændingskvalitet. Energinet.dk tager kablet ud af
drift, mens problemet løses.
Beboere og virksomheder på Anholt har oplevet problemer med spændingskvaliteten. Årsagen skyldes problemer med
det nye elkabel til Anholt, og dermed den forsyning øen får fra land. Derfor er kablet nu taget ud af drift, og øens strømforsyning er overtaget af Anholts egne generatorer.
Energinet.dk er i gang med at løse problemet, men forventningen er, at Anholt det næste år vil få strøm fra generatorerne. Indtil 2014 var generatorerne øens eneste elforsyning.
Brug for nyt filter
Da Folketinget besluttede at lave Anholt Havmøllepark, blev det også besluttet at etablere et kabel til Anholt.
Det 28 km. lange kabel blev sat i drift i 2014 og forbinder Anholt og platformen på Anholt Havmøllepark. 17. december
2014 blev Anholt for første gang forsynet med strøm fra Jylland. Samtidigt overtog Energinet.dk ansvaret for øens forsyning.
Efter kablet blev sat i drift, viste der sig problemer med spændingskvaliteten.
- Problemet opstår, fordi naturligt forekommende baggrundsstøj i det jysk-fynske eltransmissionsnet forstærkes ud langs
Anholtkablet. Det er et uheldigt sammenfald af typen af baggrundsstøj, Anholtkablets længde og elektriske karakteristika. Vi har aldrig set forstærkninger så store, som vi ser det på Anholtkablet, og har heller ikke støjproblemer andre steder i transmissionsnettet. Derfor er vi beklageligvis først blevet opmærksomme på problemet, efter kablet er sat i drift,
forklarer Kim Søgaard, afdelingsleder i Energinet.dk.
Både virksomheder og private har oplevet problemer med forskellige elektriske apparater, bl.a. har el-sparepærer, lysstofrør og hårde hvidevarer været påvirket. Energinet.dk har modtaget flere konkrete henvendelser om ustabilitet og apparater, der kan have taget skade.
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For at afhjælpe problemet, arbejder Energinet.dk på at installere et filter.

- Det tager nok et år at få lavet de nødvendige beregninger og eventuelt installere et filter. Filteret skal sikre den korrekte
spændingskvalitet, så elforbrugerne på Anholt ikke fremover skal opleve de gener, de med mellemrum har været ramt af,
siden kablet blev sat i drift. Derfor vil generatorerne på Anholt nok køre det næste år, ligesom de gjorde frem til 2014,
siger Kim Søgaard.
Energinet.dk har lavet målinger hos udvalgte Anholtborgere, der har oplevet problemer. Målingerne er med til at sikre
det optimale design af filteret.
Kablet blev taget ud af drift og generatorerne begyndte at forsyne Anholt onsdag 16. november 2016 klokken 16.

Fakta
Anholt Havmøllepark er forbundet til elnettet med et kabel til Grenaa.
Ude på havet bliver strømmen fra havmøllerne samlet i en platform, inden den sendes i land.
Fra platformen er der desuden lavet et 28 kilometer kabel til Anholt. Kablet sikrer, at Anholt kan blive forsynet fra Jylland. Anholt
har dermed to forsyningskilder: Elforsyning fra fastlandet og øens egne generatorer, der normalt fungerer som reserve.

Anholt Turist
Vi på Destination Djursland har haft møde med LAG småøerne. Der er gode muligheder for at
søge midler til nye markedsføringsaktiviteter som fx kan være med til at forlænge sæsonen, sætte fokus på nye og velkendte events med mere.
Vil du være med ….. ?
Vi spørger åbent her i Anholtposten om der er nogen der brænder for at deltage i aktiviteterne. Det kunne være at møde
mulige gæster til Anholt på feriemessen i Herning sidste weekend i februar, det kunne være deltagelse i en feriepakke
med overnatning og middag, det kunne være større synlighed på Facebook, det kunne være …...
Er du interesseret? Kom med en uforpligtende tilkendegivelse til Anja på turistkontoret eller til Flemming/Else hos Destination Djursland.
Vi hos destinationen vil stå for udarbejdelse af ansøgningen til LAG og vil skaffe den nødvendige medfinansiering.
Gode resultater med de nye, små film om ferie på Anholt udenfor sæsonen
Der har allerede i år været gode initiativer i gang bl.a. de tre små film. Hovedfilmen ”Til alle naturelskere” har haft
20.000 visninger. ”Romantikere” og ”Livsnydere” er vist hhv. 6.600 og 3.400 gange. Det er et virkelig godt resultat, og
et resultat af styrken i tværgående initiativer og et fælles fokus.
Filmene i kombination med de lave færgepriser, erhvervsdrivende der har holdt ekstraordinært åbent og det gode sensommervejr har betydet flere gæster til øen. Det ses bl.a. af passagertallene fra færgen andet sted i posten – alene i oktober er der en flot fremgang på over 18 % i forhold til sidste år.
Hos Destination Djursland og Anholt Turistkontor ser vi frem til et spændende samarbejde i 2017.
Med ønske om en god jul og et godt nytår.
Flemming Rasmussen, Destination Djursland
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Nyt Firma på Anholt - RF-anholt ApS.
RF-anholt ApS vandt opgaven på at levere reserve el-forsyning til Anholt. Udbuddet blev udsendt af Energinet.dk,
statens selskab i november 2015. I januar 2016 blev det offentliggjort at det tilbud RF-anholt havde indgivet vandt
opgaven.
RF-anholt har efterfølgende købt de fire motorgeneratorer på elværket af NRGi, og skrevet huslejekontrakt med
Vandcenter Djurs som nu ejer hele bygningen på adressen. Fra august til sidst i november har vi udskiftet to af
motorgeneratorerne og moderniseret tavleanlægget til fordeling og styring af det el der produceres.
Reserve el-forsyning betyder at RF-anholt til enhver tid skal kunne starte op, og leverer øens elforbrug hvis kablet
fra platformen i møllefeltet ødelægges, eller der på anden måde opstår en situation hvor forbindelsen afbrydes.
Fra den 16. november er RF-anholt dog gået i kontinuerlig drift, fordi Energinet.dk har fået klager over for store
spændingsudsving i forsyningen fra platformen. Det problem skal løses, og man har valgt at der skal installeres et
filter der reducerer spændings-udsvingene. Arbejdet vil tage op til 12 måneder med de procedure som et statsselskab skal gennemgå i den forbindelse. I den periode vil strømmen til Anholt komme fra elværket og RF-anholt ApS
har ansvaret for at det fungerer tilfredsstillende.
Carsten Brabrand er ansat som Maskinmester, og Kurt Danielsen og Bendt Nielsen har opgaverne med at afløse
når maskinmesteren er på fastlandet, alle tre fastboende på Anholt. Svend Brandstrup administrerer selskabet fra
kontoret på Kystvej 26 i Grenaa.
RF-anholt ApS har administrationsadresse på Kystvej 26 i Grenaa, men alle aktiviteter er på Anholt.
Foruden elforsyningens arbejde løser vi VVS og elektrikeropgaver på Anholt.
Selskabets cvr. Nr. 3737 1335.
Svend Brandstrup Hansen.

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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Projekt: ”Prøv en ø”

den inden jeg fik børn. Jeg

Kære Anholtere

har erfaret hvor nemt jeg

Sig nærmer tiden hvor vi må væk …fra byen og til Anholt. falder til nye steder. Grøn:-) Og vi kan næsten ikke beskrive den glæde det fylder

land har især en særlig

vores kroppe med.

plads i mit hjerte.

Det ventende isolerede øliv tiltaler os og hver gang vi har

Arbejdsmæssigt kommer

været på ferie på andre danske øer har vi været

jeg med en bagage hvor jeg

klar på at flytte dertil.

udover at være jordemoder

Og så blev det Anholt  Jeg er sikker på at det må være

også har mange års erfaring

Danmarks svar på Bali ;-)

med arbejde inden for al-

Vi er meget spændte og glæder os til det meget forandren-

de liv. Vi længes virkelig efter at skifte byens pulserende,
larmende og overstimulerende liv ud med ro, enkelthed,
nærvær og tage del i det fælles sociale liv som I har skabt.
Vi vil gøre hvad vi kan for at byde ind og tage del og medansvar for det gode liv på øen.
Vi glæder os til at leve tæt også med den omgivende storslåede natur.

men-og specialpædagogisk tilbud med børn og unge.

Ud over fødsler har jeg beskæftiget mig især med den helt
tidlige relation mellem mor (far) og barn, særlig fødselsforberedelse for angste gravide og at hjælpe nybagte fødselstraumatiserede forældre og deres børn ud af deres traumer.
Disse grupper håber jeg stadig at kunne betjene fra Anholt
via skype og enkelte konsultationer i Grenå og Århus.
Det er også planen, at jeg i de første 3 mdr. af vores tid på
Anholt skal udarbejde og færdiggøre en Sprog/kultur doula

Lidt om os:

(fødselshjælper) uddannelse. Den henvender sig til kvinder

Vi er en familie på 3 og en kat.

med anden etnisk baggrund end dansk

Johanna Katrine som er lige knap 13 år er et født frilufts-

Disse kvinder skal fungere som fødselshjælpere for gravide

menneske og hun trives rigtig godt når hun bare kan være

der enten ikke forstår dansk eller i sig selv er sårbare. Det

rigtig meget ude i det fri. Hun glæder sig til roen på An-

går dem nemlig ikke så godt som vi kunne ønske os det.

holt. Faktisk har hun været helt i front med ønsket om det

Det er meningen at jeg skal kunne køre den uddannelse

her øliv. Meget inspirerende. Hun spiller også musik. Vio-

med periodevise undervisedage i Århus fordelt over 1,5 år.

lin og klarinet er hendes foretrukne instrumenter. Hun

Og så er planen selvfølgelig også at tage del i arbejdslivet

kommer fra en Steiner skole. Hun elsker at bevæge sig,

hvor der kunne være opgaver for mig. Jeg er ikke bange for

være kreativ og lege. Måske er det derfor at teater og dra-

at give mig i kast med nye ukendte opgaver.
ma i disse år har fanget hendes interesse. Hun kender Han- Jeg er ret social og som oftest er jeg i godt humør.
nah (Kristine og Jacobs store datter) siden vuggestuen og
Klassisk musik er en stor passion og jeg spiller altfløjte og

hun er allerede en kær veninde.

synger og så elsker jeg at være kreativ og sætte ting i gang.

Agnes der bliver 3 år også i januar er en skøn nysgerrig og

Vi glæder os til at lære Jer og jeres ø at kende og takker

glad pige der elsker natur, leg og samvær med andre.

fordi vi får denne mulighed.

Jeg Pamm, er 45 år, opvokset i Grenå som kostskolebarn

På gensyn i januar

igennem 80érne og kender derfor flere Anholtere og jeg

Pamm

føler derfor også vis tilknytning til Anholt.
Jeg elsker at rejse og fik set mange steder rundt om i ver-

-"Prøv en ø" er et projekt, der skal rette op på, at Anholt i lighed med mange andre småøer mangler både
voksne, børn og boliger. Familier og andre interesserede, som også har noget de kan tilbyde øen, tilbydes et
ophold på mellem 2-4 måneder i en bolig og plads i skolen eller børnehaven samt introduktion til det sociale
liv på øen. Projektet er fortsat på udkig efter nye potentielle øboere,.
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ANHOLT FESTIVAL
Onsdag den 26. juli 2017

I 2017 satser vi på lækkert vejr og dejlig musik. 2 ting, der har vist sig, at holde.
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 12. januar kl. 17.00, 2017 på Anholt skole.
Det er også velkomment at skrive til os på facebook.
Overskuddet fra Anholt Festival går til mange forskelligartede projekter i Anholt Skole og Børnehave, men
fælles for dem alle er, at de fortrinsvis er udenøs. Pengene går bl.a. til børnenes rejser. Udgifterne til personalet kommer fra skolen og, skal forældrene med, betaler de selv det fulde beløb for deres del af rejsen. Projekterne skal have et indhold af kultur, dannelse, udvikling og læring - gennem mødet med det fremmede.
Anholt - herfra min verden går

Festivalen har igen i år modtaget en kæmpedonation fra Anholt Kite-træf, hvilket vi er meget taknemmelige
for. Her ses et billede af de glade Anholt børn med checken. Tusind tak.

Bestyrelsen
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Tak for i år!
Vi glæder os allerede til næste gang!
Vil du støtte Anholt Marathon ved at købe en hoodie?
De lækre sponsortrøjer (med zip) får man hvis man sponsorerer løbet med
mindst 1000 kr. Sæt det ønskede beløb ind på Anholt Marathons konto og
kontakt til Mia. Så vil du få sponsortrøjen leveret i god tid før næste løb
En lignende trøje (uden sponsortekst, men med anholtlogo) kan du bestille for 350 kr.
Kontakt Mia og gerne snarest.

Tilmelding til næste års løb!

Husk også at det er en rigtig god idé at tilmelde sig til næste års løb! Årets julegavetips.
Her finder du alt information: www.anholt-halvmaraton.dk
På gensyn til Anholt Marathon 2 september 2017

Glædelig jul ønsker marathon-teamet
/Mia, Moa, Bent og Brian

Kontakt:

MIA: pottershus@gmail.com tlf 40 59 49 80
MOA: moa.bjorn@gmail.com tlf +4747478016
BENT: bra@sar.dk tlf 30 92 08 45
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Anholt Vognmandsforretning

Med den gamle vognmand Erik Sørensen i tankerne takker Anholt Vognmandsforretning for opgaver og udfordringer, samt jeres tillid i året der snart er gået.
Alle vores sommerhuse med vinteropsyn er nu lukker forsvarligt af for vinteren, igangværende arbejder afsluttes og nye spændende opgaver tikker ind, som de altid har gjort også i årerne med Erik ved rattet.
Vi ønsker jer alle en god jul og et glædeligt nytår, og håber at vi atter i 2017 kan leve op til jeres ønsker og
forventninger.
Hjertelige julehilsner Liselotte og Jan, samt mandskab.

Anholt Vognmandsforretning tlf: 20209005 mail: anholt.vognmand@mail.dk fax:
86319241
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Efterår 2016 i Anholt Børnehave
Lille frøken Efterår
med det røde silkehår
tripper ensomt gennem natten
med et svanedun i hatten.
Blade daler stille ned.
Gult er havens blomsterbed.
Blomster lukker deres øjne.
Snart står alle træer nøgne.
Gennem havens stilhed går
lille frøken Efterår.
Hendes gule kjole flammer
som en sol bag skovens stammer.

Faldt en tåre på din kind,
du, som samler frøkorn ind
for at gemme dem til sommer
når din glade søster kommer?
Halfdan Rasmussen

Sensommeren varede næsten lige til efter-

og musik- og idrætslærer på skolen.

årsferien her på Anholt. I Børnehaven nød vi 2 børn er startet i skolen men fortsætter heldet gode vejr med mange ture ud i det

digvis hos os i SFO om eftermiddagen.

smukke efterårslandskab. Efteråret er en
skøn tid - høstfarverne er næsten smukkere
end forårsfarverne - og så er der selve høsten af skønne frugter, kastanjer, nødder,
blomster og ikke mindst bær.

Vi har deltaget i en del fællesprojekter med
skolen; 2 emneuger, en med temaet lyd, som
mundede ud i en koncert i kirken, og en
med temaet mødesteder, hvor vi i fællesskab
I august måned kunne vi byde velkommen

med 6 flygtningefamilier fra Voldby Asylcen-

til Naja, som startede en måned før sin far,

ter fremstillede en bænk og udsmykkede

Jakob, der både er pædagog i børnehaven

væggen på skolen med mosaik.
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Vandets kredsløb har vi også været igennem, herunder besøgte vi Carsten på vandVi har tilberedt afrikansk mad med Alice fra værket, vi fandt vandboringen i Ørkenen og
Kenya, som kom på besøg i skolen.

en gammeldags vandpumpe og så var vi ved

Det varme sensommervejr forlængede sæso- stranden og lytte til havet samt smage på
nen for svømning med våddragter.

saltvand.

Halloween er stort her på Anholt, så det har
Dagen før efterårsferien havde vi fælles

vi naturligvis også gyst og glædet os over.

idrætsdag med yoga, forhindringsløb, tov-

Og så er vi i gang med at optaget vores egen

trækning og tilsammen løb næsten 60 km.

actionfilm.

Vi har selv haft et tema om sten, hvor vi gik

Følg med på anholtskole.net

ud til stenrevlerne i Ørkenen og fandt flint,
gnejs, granit m.m.
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER I ANHOLT KIRKE
Dato

Tid

Søndag d. 4. december

Dag i kirkeåret
2. søndag i advent

Beskrivelse
Ingen

Søndag d. 11. december

Kl. 10

3. søndag i advent

v. Kim Arne Pedersen

Søndag d. 18. december

Kl. 14.00

4. søndag i advent

Salmesang & æbleskiver *

Tirsdag d. 20. december

Kl. 10

Lørdag d. 24. december

Kl. 15.00

Juleaften

Søndag d. 25. december

Kl. 10

Juledag

Mandag d. 26. december

Kl. 10

2. juledag

Søndag d. 1. januar 2017

Kl. 14.00

Nytårsdag

Søndag d. 8. januar

Julegudstjeneste for børn m.fl.

1. søn. e. helligtrekg.

Søndag d. 15. januar

Kl. 10

2. søn. e. helligtrekg.

Søndag d. 22. januar

Kl. 10

3. søn. e. helligtrekg.

Søndag d. 29. januar

Kl. 10

4. søn. e. helligtrekg.

Søndag d. 5. februar

Sidste s.e. helligtrekg.

Søndag d. 12. februar

Kl. 10

Søndag Septuagesima

Søndag d. 19. februar

Kl. 10

Søndag Seksagesima

Søndag d. 26. februar

Kl. 10

Fastelavns Søndag

Søndag d. 5. marts

1. Søndag i fasten

Søndag d. 12. marts

Kl. 10

2. søndag i fasten

Søndag d. 19. marts

Kl. 10

3. søndag i fasten

Søndag d. 26. marts

Kl. 14.00

Midfaste

Søndag d. 2. april

Kl. 10

Mariæ Bebudelse

Søndag d. 9. april

Kl. 10

Palmesøndag

Torsdag d. 13. april

Kl.19.30

Skærtorsdag

Fredag d. 14. april

Kl. 19.30

Langfredag

Søndag d. 16. april

Kl. 10

Påskedag

Ingen

Ingen

Ingen

Kirke & kage ***

Mandag d. 17. april

2. påskedag

Ingen

Søndag d. 23. april

1. søn. e. påske

Ingen

Søndag d. 30. april

Kl. 9.30

2. søn. e. påske

Familiegudstjeneste og kor ****

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. 18. december kl. 14.00: Traditionen tro afholder vi 4. søndag i advent en salmesangsgudstjeneste i kirken. Efterfølgende indbydes alle til æbleskiver i præstegården.
** Julegudstjeneste i børnehøjde:
Tirsdag d. 20. december 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. 28. december kl. 15-17 holder vi den traditionelle juletræsfest i Forsamlingshuset med dans om juletræet, sanglege og
lagkage. ...Og hvem ved: måske kikker julemanden forbi ☺ Festen er for alle, så mød bare op!

Sangaften:

Torsdag d. 19. januar kl. 19.30 - Anholt Menighedsråd har købt nye højskolesangbøger. I den anledning vil vi
byde på en sangaften i kirken, hvor vi synger vinter- og/eller aftensange. … Har du ønsker til salmer eller sange, da skriv gerne dine ønsker til sognepræst, Anne Lautrup: lautrup73@gmail.com / 21751018. Ellers finder Eva, Anne og Albertine nogle skønne sange.
*** Kirke & kage:
Søndag d. 26. marts kl. 14.00 er der ”Kirke & kage”, en gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi efterfølgende følges hen til Den gamle skole, hvor der bliver budt på kage.

EN UGE MED SANG:

Kor-aften for alle

Mandag d. 24. april eftermiddag og aften: for alle sangglade mennesker, v. Thomas Lennart. Tilmeldingsfrist lige før påske, skriv til sognepræst Anne Lautrup:
lautrup73@gmail.com / 21751018. Angiv navn og alder … det er tanken, at der
bliver et kor for voksne og et kor for børn.
Sangerne synger med ved koncerten den efterfølgende lørdag.
ALLE ER VELKOMNE!

Koncert i Anholt Kirke

Lørdag d. 29. april kl. 16.00: Koncert med Hornslet Kirkes Børne- og Ungdomskor, samt sangerne fra ”Anholt
Børne- og Voksenkor” = alle dem, der har sunget med om mandagen  Fri adgang til at komme og overvære koncerten.
**** Familiegudstjeneste med kor
Søndag d. 30. april kl. 9.30 En festlig gudstjeneste i børnehøjde, hvor Hornslet Kirkes Børne- og Ungdomskor
deltager.

Spireklubben mødes i Den gamle skole onsdage kl. 13.45- ca. 15.00 for mellemklassen og kl. 14.45-ca.15.45 for de yngste. Vi hygger os med bl.a. bibelfortællinger, småopgaver, tegne/male, lege, synge + noget godt at spise og drikke.
--- --- --- --- ---

FRA KIRKEBOGEN:
Dødsfald:
Svend Erik Sørensen, 25. oktober 2016
Ære være Eriks minde!
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ADVENT …Hvad venter vi på?
… Ja, vi venter da selvfølgelig på jul! 
… Og så er der også det med kirken! - Om ’advent’ skriver Folkekirken.dk:
Advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det er altså Jesus, Guds søn,
som skal komme.
Men Jesus kom jo julenat for længe siden, så hvad venter vi egentlig på?

Første, anden, tredje gang

Vi taler i kirken om Herrens komme på tre måder. Første gang er julenat, da Gud kom til verden gennem sin
søn. Anden gang er her og nu. Tredje gang er, når Jesus kommer igen ved verdens ende.

1: Julenat

Profetierne i Det Gamle Testamente taler om, at Gud vil komme for at frelse sit folk, og udtrykker forventning
om, at han vil sende Messias (hebraisk: den salvede), en ny konge, som kan befri folke fra dets undertrykkere.
I kirken forstår vi Jesus som Messias, ham, Gud sendte for at opfylde sine løfter. Derfor kalder vi også Jesus
for Kristus, som betyder den salvede på græsk.

2: Her og nu

I Det Nye Testamente fortæller Jesus, at Gud kommer til mennesket gennem medmennesket. Særligt når vi
møder de mindste, de svageste og de udstødte, er det Gud selv, vi møder.
Når vi selv er en af de små og svage og har brug for Gud, kommer han til os gennem andre mennesker.

3: Ved verdens ende

I trosbekendelsen bekender vi troen på, at Jesus sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Forventningen om, at Jesus skal komme igen, møder vi også i Det Nye Testamente.
I adventstiden læser vi bl.a. forudsigelser af dommens dag og lignelsen om De ti Brudepiger, som skulle holde
sig vågne og være beredte på at møde brudgommen.

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. Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

Indsamling i kirken:

Frem til foråret går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til ’Læger uden grænser’.
De tidligere indsamlinger i år har givet:
Kollekt i vinter-forår: 770 kr til støtte for hjemløse, gennem organisationen ’Hus forbi’
Kollekt i sommer-efterår: 2240 kr. til flygtninge i Danmark gennem ’Røde Kors’
Tak til alle for jeres bidrag til disse gode formål!

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.
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KONTAKTOPLYSNINGER:
Sognepræst:
Anne Damkjer Lautrup
Østervej 12
Tlf: 86 31 90 56
E-mail: lautrup73@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder, tlf. 30299111
Kirkeværge:
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

Anholt Menighedsråd har konstitueret sig således:
Formand & kontaktperson: Tanja Br yder
Næstformand: Anne Damkjer Lautr up
Kirkeværge & bygningssagkyndig: Poul Anker Boisen
Kasserer: Ber it Rosendal
Sekretær: Kir sten Øster gaar d Rasmussen
Underskriftberettiget: Berit Rosendal, Poul Anker Boisen og Tanja Bryder
Valgbestyrelse: Gitte Thun Steffensen og Kirsten Østergaard Rasmussen (formand for valgbestyrelsen)

Vi vil gerne takke alle for blomster og deltagelse i
Helgas Boisens begravelse.
Det var en fin dag.
Kærligst Polle, Bette og Janne

Kære alle
Lørdag d. 29. oktober 2016 i høj sol og Anholtblæst tog vi en smuk afsked med vores
elskede far, svigerfar, bedstefar, oldefar og gode ven.
Erik blev begravet fra Anholt Kirke, der var pyntet med et væld af blomster.
Vi savner ham frygteligt meget. Af hjertet tak for jeres betænksomme deltagelse.
Kærlig hilsen
Keld, Elisabeth, Sofie, John, Sander, Ingrid, Silja, Jais, Røskva
Poul, Susanne, Astrid, Troels, Erik, Lisbet, Lars
Lillian ,Stina, Jakob, Emil, Anne, Jørgen, Mads, Cecilie, Katrine, Claus, Maja, Niklas
Jan, Liselotte, Christian, Julie, Søren, Frederik
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Full-service
sparringspartner
Vores 4 løsningsområder er:
• Koncept og design
r*UDƬVNSURGXNWLRQ
r5HNODPHDUWLNOHURJJDYHU
• Håndtering og distribution
Vores løsninger bygger på indsigt.
Vi vil forstå jeres forretning, jeres
udfordringer, succeskriterier og
forventninger. Det er en forudsætQLQJIRUDWVNDEHGHULJWLJHHƪHNWLYH
kommunikationsløsninger.

KONCEPT & DESIGN

GRAFISK PRODUKTION

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

*$9(Ǖ 5(./$0($57,./(5

Johnsen Graphic Solutions A/S
Japanvej 3 · DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

HÅNDTERING & DISTRIBUTION

Johnsen Creative Agency A/S
Dusager 6 · DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

Jeg hedder Hannah
Jeg kommer fra Aarhus. Hele mit liv har jeg boet i små lejligheder inde
i byen. Inden vi flyttede til Anholt, her i sommerferien, boede vi i Sjællandsgade. Jeg boede ca. 200 meter fra skolen. og 100 meter fra
”Børnenes Jord”, som er en legeplads i Øgaderne. Jeg kunne godt lide
min skole, og jeg kunne godt lide det sted vi boede, selvom vi ikke
havde så meget plads. Men nogle gange kunne det godt være lidt stressende med mange biler og larm fra fulde mennesker, lige uden for mit vindue.
Da mine forældre fortalte at vi skulle til Anholt, fordi de skulle til jobsamtale, blev jeg glad, men også lidt

nervøs. Jeg kunne godt lide tanken om at bo på en ø, væk fra byens støj. Men jeg var lidt ked af, måske at
skulle væk fra mine venner og familie. Da vi sejlede over med færgen, var jeg spændt.
På Anholt var der nogle børn, som min lillesøster Naja og jeg legede med, mens vores forældre var til jobsamtale. En anden dag var Naja og jeg på cykeltur alene. Det havde vi ikke rigtigt haft mulighed for at gøre i
Aarhus.
Efter vi er flyttet herover, kan jeg også mærke, at jeg har fået mere frihed og kan flere ting på egen hånd. Jeg
er også mere udendørs. Og så er jeg pludselig den ældste pige på skolen - bortset fra Marius, Marcus og Sophus ;-)
Jeg synes det er rart at bo på Anholt, og jeg kan godt lide at gå på Anholt Skole. Alle børnene er søde og rare,

og lærerne er også gode. (Nogle af dem er mine forældre og onkel, så det er jeg vist nødt til at sige…)
Vores hus er dejligt stort, i forhold til den lille lejlighed vi kom fra, og det er sjovt at have en stor have, hvor
man kan se både rådyr, harer, pindsvin og vinbjergsnegle. Jeg synes folk har taget rigtigt godt imod mig og
min familie. Tak for det.
PS: Jeg fyldte for resten tolv år den 17. november.

NYTÅR I
FORSAMLINGSHUSET FOR ALLE
Søndag d. 1/1 2017 kl. 01.00 er der FEST i Anholt forsamlingshus.

Alle er velkommen.
og meget gerne også til fælles oprydning søndag d. 1/1 kl. 13
Hilsen Steffen og Karen.
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Højskoledage på Anholt
Tirsdag 6. juni, onsdag 7. juni og torsdag 8. juni 2017 tilbyder FOF Djursland 3 højskoledage på Anholt med
foredrag, naturoplevelser og godt samvær.
Højskoledagene starter med fælles middag tirsdag d. 6. juni og slutter torsdag aften den 8. juni.

Benno Blæsild, tidliger e tilknyttet Fr egatten J ylland
og Den Gamle By i Aarhus, holder tre foredrag, som
alle kredser om, hvordan verdenshistoriens store begivenheder påvirker for vores liv.



Verdenshistorien og mig - fra den dag jeg i skrivetimerne lavede i-buer i tretræk hos frk. Hedeager i
november 1963 til den dag, jeg d. 13. november 2015 skulle holde et muntert juleforedrag i Paris.



Slaget om Anholt - da verdenshistorien kom til øen d. 27. marts 1811.



Et enkelt liv en hel historie - hver t menneskes livsfor løb er en legoklods i menneskehedens stor e
samlesæt.

Alle deltager i fælles måltider tirsdag aften og onsdag/torsdag frokost og aften.
Der vil være mulighed for at tilkøbe en guidet bytur ved Lokalhistorisk forening.
Deltagerne skal selv sørge for evt. transport til og fra Anholt samt overnatning/morgenmad på Anholt.
Find flere oplysninger og den endelige pris under holdnr. 29024 på www.fof-djursland.dk , hvor du også
kan tilmelde dig. Prisen er inkl. foredrag, frokoster og aftensmad, men ekskl. drikkevarer, transport og overnatning/morgenmad.

Tilmelding hurtigst muligt og gerne inden 1. marts, hvor det afgøres, om højskoledagene gennemføres.
HUSK at bestille evt. færgebillet og overnatning i god tid!
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Fra det gamle arkiv
Cementbakken er vejen ved Gennem Landet
48.
Netop det stykke har altid været et smertensbarn i bogstavelig forstand, utallige cyklister
er væltet på bakken, med følgende skrammer.
Men den alvorligste ulykke og det der gav
skubbet til at der blev lagt cement på bakken
er følgende:
Engang i 1930erne var fiskerne en sen aften

på vej hjem til byen fra havnen.
Alle var på cykel og så vælter Georg Karstensen og slår sig alvorligt, netop på vej ned af
denne bakke.
Jeg var kun et barn dengang, min mor, far og
jeg boede i det der er Gennem Landet 48 i
dag.
Og jeg husker stadig ulykken.
Der måtte gøres noget ved den bakke!

Og på et tidspunkt, præcis vides ikke, men

Billedet er desværre ikke så godt, men det viser da der blev arbejdet med
cementen.
Til venstre er det Meinert Sørensen og til højre Peter Nordby, jeg kan desværre ikke kende de andre,

det har nok været omkring 1940 kommer chancen for at få en masse cement, der tales om en stranding lastet
med cement, chancen gribes i hvert fald, alle gik frivilligt i gang. Slut med huller i vejen og så hed den CEMENTBAKKEN.
Bakken er dog stadig ikke ufarlig, der er sat advarselsskilt som folk griner lidt af, men den frister stadig navnlig børn til at køre hurtigere end de kan klare. Min mor måtte plastre utallige knæ og albuer. Vi havde engang
en læge som sagde at de to ting, der gav ham mest arbejde, det var cementbakken og en eller anden hund, den
har vel bidt.
etly
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sangskrivere, der formår at fortælle hverdagshistorier på en underfundig måde. I samarbejde med Gorm har de to musikere dyrket netop denne genre, og har fundet plads til både tårer og grin.
Koncerten er bygget op omkring 3 danske digtere. En meget
Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.30 på
kendt, en knap så kendt, og en nærmest ukendt. Deres fælles mission er, at fortælle om menneskelivets mange facetter. Et andet
Anholt
fælles træk er, at Gorm Bull har sat musik til alle digtene, og
arrangeret dem sammen med Palle Hjorth.
Den meget kendte digter er Halfdan Rasmussen. I forbindelse
med en konkurrence om nye sange til Halfdans tekster, dykkede
Gorm ned i bøgerne. Da han kom op til overfladen igen, havde
han skrevet en stor bunke melodier til Halfdans digte. Der er primært fokus på de fantastiske digte, som henvender sig til voksne.
Den knap så kendte, men meget anerkendte, er Morten Nielsen.
Morten Nielsen har et stærkt slægtskab med Halfdan, idet de var
gode venner, og hinandens kritikere. Det er vedkommende, stærke og smukke digte, skrevet af en ung mand i en krigstid. Morten
Nielsen levede et kort, intenst liv fra 1922-44, hvor han under
mystiske omstændigheder blev fundet skudt, efter et møde med
modstandsmanden Citronen.
Når man kigger i Palle Hjorts kalender står der Turne med SaDen nærmest ukendte digter er Gorm Bull. Ham der også har
vage Rose, Turne med Peter Sommer, turne med Poul Krebs
skrevet melodierne.
Band, koncerter med Ole Frimer og så står der sørme, at han
Vi får et indblik i Gorms eget ufuldstændige liv med fejl, mangmandag den 6. marts giver koncert på Anholt sammen med sin
ler og skæve betragtninger, som du helt sikkert kan spejle dig i.
gode ven sangskriver og musiker Gorm Bull.
Om evnen til ikke at kunne tage sig sammen. Lykke. Skilsmisse,
Gorm Bull er en sangskriver fra Viborg, der har skrevet bunker
forældreroller og flygtige parforhold. Poetiske, og til tider humoaf sange til sig selv og andre. Gorm har både været omkring
Grand Prix, hvor han måtte se sig slået af Tommy Seebach, skre- ristiske, beskrivelser af at møde det uventede og turde træde ind i
vet sange til Souvenirs og er bagmand til bl.a sangen "Danmarks det.
Der kommer opslag om entré, sted og fællesspisning i forbindelJernhårde ladies" fra EM-håndbold 1994.
se med koncerten, men sæt allerede nu et X i kalenderen.
Palle Hjorth er tangentspiller med stor kærlighed til hammondorglet. Han blev i 2015 kåret som Årets Musiker af de danske
Yderligere oplysninger kan du få hos Gyrite
kritikere. Palle har en stor kær lighed til de danskspr ogede

Poetisk Forårskoncert med
Bull & Hjorth

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår!
Ps. Er du interesseret i et spændende job
på Molevitten i den kommende
sæson vil det glæde os meget
at modtage en ansøgning.
E-mail: info@hele-molevitten.dk
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Anholt - en ø alene i havet
af Anette Grønholt

Sommerøen

Anholt er en naturskøn perle, langt, langt ude i Kattegat. Sejlturen fra Grenaa til Anholt tager ca. 3 timer,
og havnen ligger tre en halv kilometer fra Anholt By.
Færgen lægger til lige nedenfor Nordbjerg, der rejser
sig 39 høje meter over havet. Nu er det stille eftersommer, men i år er der er stadig en del aktivitet, for de
nedsatte færgepriser har forlænget sæsonen og angiveligt betydet flere turister. Det har været en god forsøgsordning for øerne og håbet er naturligvis, at den
må fortsætte. I Anholt-Posten, der kan erhverves i LokalBrugsen kan den nysgerrige orientere sig om den
forbidragende sommers righoldige program: Hummerdage, After Sun Yoga, loppemarkeder, Orakelbar, Orgelfestival, fodboldskole, cykelløb, fernisering, balletundervisning for børn, Kitetræf, Anholt festival, foredrag, Anholt langt ude, maleriudstilling, skrivekursus,
Litteraturfestival, Anholt Marathon, Dragefestival –
jo, der har været travlt på øen fra uge 27 – 32. For
Børn & Bøger drejer det sig om mødet med Anholt
Skole og skoleleder Gyrite Andersen, der på forhånd
har rådet B&B´s udsendte til at tage vejen ud omkring
Nordstrand Klit og ikke op over bjerget – vise ord,
som de følgende dages cykelture bekræfter! Turen foregår på den lejede cykel fra Anholt Cykeludlejning,
der står klar til brug i havnen.

i skolen og 7 i børnehaven. Og til foråret vil en familie
med 3 børn gerne ”prøve en ø” i 3 uger, med henblik
på at flytte til Anholt. Yngste klasse tæller 5 elever fra
0-2.klasse, Mellem 4 elever fra 4. – 6.klasse og Ældste
klasse består af 3 elever i 8. – 10. klasse. Tidligere har
der været 300 fastboende på Anholt, i dag er der 145,
hvoraf de 19 er under 18 år. Beboertallet er dog relativt, for en del sommerhusejere er her mange måneder
om året, fortæller Gyrite Andersen. Naturen har altid
været et must i Gyrite Andersens liv, og på Anholt bor
hun lige midt i den. Hun er født på Grønland og har
altid været fascineret af det enkle liv, roen og stilheden, så da jobbet på Anholt for et års tid siden blev en
mulighed, slog hun til. Nærheden til naturen og valget
af ø-livet er også en modreaktion mod et liv, hvor kalenderen bestemte det hele. Hun holder fast i, at der
trods travlhed også skal være tid til at trække vejret.

Kort vej fra tanke til handling

Journalisten får lov at følge med rundt for at få et indtryk af skolen og af de mange aktiviteter. På Anholt er
det godt at være barn, omgivet af trygge kendte voksne og en fantastisk natur, der også i rigt mål inddrages
som skolens og børnehavens uderum – på alle årstider.
Der er bud efter Gyrite Andersen, for der er generelt
kort vej fra tanke til handling, og det syder og bobler
af liv og aktivitet. Skolens lærere og pædagoger har
mindst tusind projekter, de gerne vil realisere, og da
kun fantasien sætter grænser, er der ingen grænser for,
hvad ø-børnene får lov at opleve. På Anholt ser det ud
til, at det også er godt at være lærer, for her har man
lov til at gøre dét, der dur, og ø-børnene bliver fagligt
dygtige, nysgerrige på omgivelserne, på deres nære
verden og får appetit på hele den store verden. Der er
rygrad og stolthed i at kunne rejse ud og sige: Jeg
kommer fra Anholt! At udnytte de muligheder, der er,
og bruge de kompetencer og ressourcer, man har, er
en kunst og en nødvendighed. Nogle lærere er her i en
årrække, andre i et par år. Alle bidrager med det, de er
og kan, og både fornyelse og forankring er til fulde
tilgodeset, til gavn for både skolen og ø-samfundet.
Lige nu tilbydes ekstra musikundervisning. Her betyder ethvert nyt menneske nye møder og nye muligheSkoleleder på en ø
En ø-skoleleder har ikke mindre travlt end sine kolle- der. Der er højt til loftet og stor fleksibilitet. Skolen
ger på fastlandet, så er det på forhånd slået fast. Gyrite råder over dejlige lokaler og har god plads, med mange rum og faciliteter. Glade udsmykninger pryder
Andersen er lige midt i, hvor tingene sker, og i en
travl skoledag er der meget, der skal tages stilling til, væggene både ude og inde.
også lige nu og her. Travlhed er ikke uvant for Anholts skoleleder, der har erfaring fra flere konsulentBørnenes Anholt
og lederstillinger, både indenfor kulturområdet og se- Gyrite Andersen har aftalt med pigerne fra Mellem, at
nest som efterskoleleder. Hun har erfaring fra 7 år
de viser rundt i byen denne eftermiddag. Det er børnesom efterskolelærer og 5 år som efterskoleforstander. nes Anholt, der præsenteres, med optagethed, glæde
Skolen har tidligere haft nogen og tredive elever, lige og engagement. Hvert sted og hver plads har sit navn
nu er der 12 børn i skolen og 6 børn i børnehaven. Der og sin særlige historie. Mosaikudsmykningerne på
er grøde i børnetallet, da der fra januar er 13 elever og skolen vises stolt frem – her kan flere af pigerne pege
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på skår fra porcelæn, de og deres familier har doneret
til projektet, det giver en høj grad af ejerskab.

til og fra øen. Det brokker man sig ikke over, sådan er
det bare. Ø-børnene er enormt gode til at lege, og opfinder selv nye lege. De leger på kryds og på tværs,
men er også gode til at være selv, uden at det er et
problem. ”Det ligner lidt Børnene i Bulderby”, siger
Gyrite Andersen smilende – hun er i øvrigt også bibliotekar i det kombinerede skole- og folkebibliotek.

Prøv en ø

Jordemoderpladsen, hvor jordemoderens hus engang
lå, er ramme om forskellige aktiviteter, blandt andet
loppemarked. Byens forsamlingshus bruges flittigt til
familiebegivenheder og kulturevents. Selvom en del
huse er sommerboliger og står tomme nu, er der liv i
byen og på gaden. På kirkegården ved kirken ligger et
gravsted, der vidner om en tragedie, for her ligger de
to druknede veninder. Selvom det er en hændelse fra
en anden og fjern tid, er det en tragedie, der også berører pigerne og er en del af Anholternes historie, også i
dag. I præstegårdshaven står æbletræerne og bugner
af frugt, og kastanjerne ligger brune og blanke under
træerne på en sti og frister. Dem må man altså have
nogen med hjem af, så der samles kastanjer, når vi nu
er her. Hos præstens ser de frem til et hold importerede killinger fra fastlandet, og det viser sig at være mere end lige op over, for næste morgen er der uforudsete ændringer i skoleskemaet. Der skal også denne
morgen være tid til at gå hen og se de nye små kattekillinger, det er det, der fylder, og det er vigtigt at gribe øjeblikket. Det er ægte nærhed, og det tæller.

Fællesskab og identitet

Plankeværket, hvor byens opslagstavle befinder sig,
har fået opslag langt ud over den tildelte plads, og vil
man i øvrigt vide noget, er det en god idé at gå i LokalBrugsen, for her kommer mange folk forbi, og de
fortæller gerne, der er stor venlighed og imødekommenhed, og gæsten får mange smil og hilsener med på
vejen. Anholternes dagligvareforretning er alsidig og
velassorteret, så her behøver ingen at mangle noget.
Behovene er i øvrigt ikke så store, for bæredygtighed
og genbrug er i højsædet, men da øen ikke har landbrug, må fødevarer i sagens natur ”importeres”. Jorden er mager og størstedelen af øen udgøres af
”Ørkenen”, hvor fyret ligger på den alleryderste spids
- ti kilometers gang herfra. En kort biltur derud? Glem
det – bilkørsel er ikke tilladt i det store uspolerede og
fredede naturområde. Børnene på Anholt har en identitet, fra de bliver født, de er fra starten født ind i et
stærkt og levende fællesskab. De kender alle voksne
og det giver en fantastisk tryghed. Naturen spiller en
stor rolle i børnenes tilværelse, og de er rimeligt hårdføre. Det er et vilkår i deres liv, at man må lege med
dem der er og dét, der er og finde sig i vejret. Det betyder også at finde sig i at blive søsyg, når man sejler

Børnehaven har sin egen skurvognshytte derude i bakkerne nedenfor øens højeste punkt, Sønderbjerg, og
har skoven som nabo. Måske kan man gå sig lidt ud af
syne, men blive væk, det kan man ikke, der i den lille
beskyttede græsgrønne dal under himlen. Lige nu er
børnehavebørnene dog hjemme på legearealet på skolen, hvor de er optaget af at lave film med I-pad´en
som kamera. Det er klart en af øens store udfordringer, at der ikke er så mange børn. Skolen er omdrejningspunkt for helårsøen, og turismen for halvårsøen.
En arbejdsgruppe tilbyder i samarbejde med sommerhusejere med helårshuse en ”Prøv en ø-ordning”, hvor
de, der overvejer et fuldtids ø-liv, får mulighed for at
prøve drømmen af i en periode. Der er mange overvejelser, hvis man gerne vil flytte til en ø: Kan man leje
en bolig – kan man måske købe hus? Og er der arbejde? Der er lige nu klart for få udlejningsboliger på
Anholt, for der er et dokumenteret behov. I forhold til
at købe oplever man her på Anholt den samme forbeholdenhed fra pengeinstitutterne som i resten af Danmark, når det gælder bosætning på landet. Hvad angår
job viser der sig som regel noget, når man flytter til
øen. Mange børnefamilier vil gerne prøve et andet liv
og have lov at geare ned. Her findes roen og det enkle
liv og mange klarer økonomien ved jobs, hvor man
kan arbejde hjemmefra eller jobs, hvor man arbejder
på fastlandet nogle dage af gangen. Leveomkostningerne er lave og genbrug er i højsædet. Børnene er
stolte over at arve tøj fra hinanden. Nye tilflyttere søges – og modtages med åbne arme.

Med hånden på hjertet

Malene Pedersen bor på Anholt og er fuldttids billedkunstner og skolens huskunstner. Vi besøger hende i
det smukke nybyggede værksted og atelier ved huset
med hønsegård, urtehave og hestefold. Malene Pedersen har lavet fire huskunstnerprojekter med skolen og
er også idékvinden bag det store Mosaik-projekt, som
børnene tidligere har vist frem, og som hun og skolen
har planlagt i fællesskab. Børnene har i bogstaveligt
forstand sat hænder på deres skole, og Malene Pedersen, ”Malle” er helt og fuldt deres. Da vi i går kiggede
på det flotte kunstværk, svarede de til spørgsmålet, om
de havde lavet udsmykningen sammen med en kunstner: ”Det har vi lavet sammen med Malle.” Projektet
blev realiseret i august 2016. Det var et ønske, at der
skulle indgå andre deltagere, og asylansøgere fra et
center på Djursland blev indbudt. Man valgte at invitere hele familier, i alt 27 mennesker, for at skabe
helhed og sammenhængskraft og at inddrage de
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voksne på øen i samarbejdsprojektet.
Der blev fremstillet to sæt udsmykninger, bl.a. den
store mosaikhånd til skolen og mosaikdekorerede
bænke, både til opstilling på Anholt Skole, og på
Voldby skole. Gæsterne blev indkvarteret, dels i gæstehuse, dels privat hos værtsfamilier. Anholtbørnene
syntes, det var ret herligt, fortæller Malene Pedersen.

hånd”, fortæller skoleleder Gyrite Andersen. Gæsterne
- fra Afghanistan, Kurdistan, Syrien, Palæstina, Rusland, Guinea Bissau, Irak og Iran - kom søndag og
rejste igen fredag morgen. Flere familier kunne godt
tænke sig at bo på Anholt.

Stor gæstfrihed

Det er ikke usædvanligt, at der kommer gæster til skolen:
”Vi har ofte elever fra fastlandet på besøg for en eller
to uger ad gangen. Det kan være elevernes venner eller familie eller det kan være elever, der har familiære
relationer på Anholt og som derfor ønsker at prøve at
være elev her for en stund”. ”Og børnene på Anholt er
eminente til at være sammen på tværs af alder. Vi siger stort set også altid ja til at modtage gæsteelever.
Vi nyder at have besøg af elever, der tager andre måder at gå i skole på med sig hjemmefra – og børnene
er enormt gode til at inkludere gæsterne i deres hverdag og vore gæster falder altid hurtigt til i en noget
anderledes måde at gå i skole på.” Gyrite Andersen i
Anholt-Posten nr.127.

Skolen har gjort en stor indsats i planlægning og afvikling af det spændende kulturprojekt.
”Asylansøgerne var på middagsbesøg hos private familier tirsdag aften – og vi havde stor fællesspisning
med masser af etnisk mad om torsdagen. Alle var velkomne, så der var vel omkring 70 mennesker til spisning, og alle medbragte noget til fælles bedste. Fantastisk aften, vindstille og mild, og vi sad i skolens have
og samtalede, indtil myggenes festmåltid tog over-

”Det at vokse op et lille sted som Anholt, Danmarks
mest isolerede ø, har givet mig fantastiske oplevelser
og udfordringer, som jeg aldrig ville have været foruden.” 20-årige Albertine i Anholt-Posten nr.127.
Artiklen er udkommet i det landsdækkende skole- og kulturtidsskrift Børn & Bøger, udgivet af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
www.kfplc.dk (Skolebiblioteksforeningen)
Tidsskriftet kan hentes og læses på Anholt Bibliotek.

”ANHOLT” PÅ DESIGNMUSEUM DANMARK
I foråret åbnede Designmuseum Danmark for en helt ny og permanent udstilling:
”Dansk Design Nu”
Bogen “Anholt” er blandt de udvalgte, og ligger nu og lyser med fyret som forside og 300 siders indhold skrevet, fotograferet og tegnet som en kærlighedserklæring til Anholt.
Bogen, der desuden blev præmieret som “Årets Bogarbejde 2006/07” af “Foreningen for bedre Boghåndværk”, er nu
også udpeget som designikon i det enogtyvende århundrede. Det er vi da lidt stolte af på Anholts vegne.
Udstillingen på Designmuseet præsenterer et rigt udvalg af nutidigt dansk design inden for hele spektret: møbler, produktdesign, grafisk design, mode, glas, keramik og design i det offentlige rum. Alt designet i det 21. århundrede af toneangivende og talentfulde danske designere. Udstillingen giver det første store overblik over hvilke tendenser, der
afspejler designboomet i 00´erne, især med hensyn til stiltendenser, livstilsvalg og teknologisk innovation. Både I Danmark og internationalt.
Bogen, der koster kr. 448,-, kan naturligvis købes på Anholt, hos din boghandler eller på www.designmark.dk
Marianne Toftum & Ole Kragh-Sørensen
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Fra Havheks til Tante
Som de fleste af jer allerede ved, er vi blevet de glade ejere af Tanternes Hus. Vi har altid
syntes godt om huset, det er hyggeligt og ligger perfekt. Så da Havheksen var solgt og Tante
huset blev til salg, var det jo bare ”springe på”. Det har været en stor opgave at kaste sig ud i,
større og mere besværligt end vi havde forventet. Huset var jo ret forsømt. Men når man står
i det, er der kun èn vej, og det går heldigvis frem ad. Indvendig har vi lavet overetagen som vi
selv skal bo i, når vi er der. Vi har lavet ny bar og skal have lavet indretningen lidt om i køkkenet og så vil vi gerne pynte lidt op på vores eget badeværelse. Udvendigt har vi fået sat dobbelt terrasse dør i ind til stuen/restauranten. Der er blevet lavet sætningsskader, pudset og

malet. Hele haven har været gravet op, fordi det var nødvendigt at lave helt nyt kloaksystem.
Desuden er vi i gang med tilbygning i haven som består af kølerum/manøvre rum, depotrum,
værksted, to kunde og personale toiletter, samt 4 værelser. Vi forventer byggeriet i haven
færdigt i løbet af foråret, og være klar til at åbne for sæsonen d. 01-06-2017.
Om dagen vil vi servere lettere hjemmelavede frokostretter samt lækre sandwichs og hjemmebag. Om aftenen vil man kunne vælge mellem grill eller dagens ret
Alt sammen til fornuftige priser.
Udover alm øl og vand vil vi servere god vin, skønne bobler, special øl og øko saft, diverse kaffer, husets the og hjemmelavet chokolade.

Åbningstider: Som udgangspunkt bliver det juni, juli og august fra kl. 11.00 til kl. 22.00
Vi holder reception d. 04-06-2016 fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Skriv dagen i kalenderen. Kom glad. Alle er velkomne.
Der vil være lidt godt til ganen og til halsen.

Vi glæder os til at åbne og byde jer alle velkommen og hygge om jer i haven, på terrassen, i

gårdhaven og i restauranten.
Om vores koncept er det rigtige må tiden vise, ellers må vi rette til. Vi er åbne for gode ideer
fra alle jer, der har ønsker og forslag, at gøre Tanternes Hus til et godt sted at være.

På gensyn hos Tanternes Hus
Kærlig hilsen
Ronald og Maylu
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Hurra, så er det næsten Jul igen!

Hver dag fra den 1. december til den 24. december er ”Børnenissen” som altid på spil
og gemmer sig på en eller anden hylde. Find nissen og få en overraskelse.
Hver lørdag til ære for de voksne springer en ufarlig ”Vatnisse” rundt og spiller op til
Jul. Den vil så gerne findes inden lukketid for at udlevere et lille takkeoffer.
Lokalbrugsen ønsker alle en rigtig glædelig jul med disse åbningstider
mellem Jul og Nytår:

Fredag d. 23.december
Juleaftensdag d. 24.december
1.juledag d. 25.december
2.juledag d. 26.december
Tirsdag d. 27.december
Onsdag d. 28.december
Torsdag d.29.december
Fredag d.30.december
Nytårsaften d.31.december

0900 - 1200 og 1700 - 2000
1000 - 1200
LUKKET
LUKKET
0900 - 1200 og 1600 - 1800
0900 - 1200 og 1600 - 1800
0900 - 1200 og 1600 - 1800
0900 - 1200 og 1700 - 2000
0900 - 1400 (Fra kl.1300 afholder vi Nytårskur med
champagne og kransekage. Alle er velkomne)

Totalt afslappet starter vi det nye år 2017 med at have
LUKKET Nytårsdag d.1. januar.
Godt Nytår ønskes alle vore vidunderlige kunder og tak for 2016.
Iøvrigt er de korrekte og uanstødelige
vinteråbningstider indtil 1. april 2017
Mandag til torsdag
Fredag
Lørdag

Årsmøde

tirsdag d. 14.
marts fra kl.18.30
med både
bingo og mad

0900 - 1200 og 1600 - 1800
0900 - 1200 og 1700 - 1900
0900 - 1200

Vore 20%-dage (gælder ikke tobak, blade og apotekevarer) er :
Fredag d. 6.januar og Lørdag d. 7.januar
Fredag d. 3.februar og Lørdag d. 4.februar
Fredag d. 3.marts og Lørdag d. 4.marts

Den stolte skude m/f “Anholt” er i dok fra d. 28.marts til den 1.april.
I hele denne periode har vi også 20%-dage.
XL-byg i Ryomgård kan også i 2017 med stor fornøjelse meddele, at de stadigvæk har et
samarbejde med “Lokalbrugsen” Anholt. Bent vil være kontaktpersonen på 87741240.
Ved større køb, hvor de bestilte enheder vejer mere end 20 kg eller fylder mere end
normal håndbagage, skal kunden selv arrangere fragt hjem fra havnen

Flügger Gr enaa er
leveringsdygtig i alle
gode malinger.
Bestil selv hos
farvehandleren på
86323888
og hent dine varer i
Lokalbrugsen.
Med venlig hilsen
hele personalet i
Brugsen
Telf. 86 31 90 20
Ved varebestilling
brug venligst
E-mail: 02100@coop.dk
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…Strømmen er altid
uforudsigelig i Kattegat

Hvor er brødet???
Få blå mærker i brugsen…

Anholt Postens bagside er ikke den eneste bagside der er populær .

Som de fleste har
bemærket øver
både Hunter og Tjalfe
sig i byvandringer.

Så var flaget der…
Så var flaget væk…
Så var flaget der…
Mon ikke der blev
grinet godt fra oven.

Hørt på petanque-banen:
Hvornår skal man slippe kuglerne ?????
Du skal slippe når det begynder at gøre ondt!!!
Hørt i musiktimen:
Læreren: Vi skal øve os på en julesang i dag!
Elev: Så er det noget med Jesus.
Læreren: Næh, det er mere noget med snaps...
De nye Chip og Chap

Kom nu med Far…
Der er ikke flere gaver.

Fugle influenza:

Nina går i seng med hønsene,
nu bare indenfor...
På Anholt skole går man ikke ind for
mobning af enkelte,
nej der fryses både børn og voksne ud.

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

Nyheder:
Brugsens Ølskab i brand!
”Anholt Afholdsforening” måske
på Terrorlisten..?
"Men intet kan stoppe Debatten;
vi er endda klar til at drikke vores
øl lunkne", udtaler flere.

Ja og nu skal vi igen se
”Blinkende lygter”

