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Siden sidst
Siden sidste nummer af Anholt-Posten udkom, har vi haft
et dejligt forår. Solen har skinnet og der har været rigtig
varme dage, endda til strand– og badeture. Der har været
mange besøgende i de korte helligdagsferier der ligger i
foråret. Dejligt at diverse spisesteder og barer holdt åben,
også udenfor sommersæsonen.

Foto: Helle Rossen

Vores faste sommerhusgæster har åbnet deres sommerhuse, så de er klar til en forhåbentlig lang og solrig sommer.
I foråret har storken også været forbi og sad i storkereden. Desværre landede der aldrig en makker.
Forårets arrangementer er afholdt og der har været en masse at deltage i. Loppemarked, fårets dag, påskebal, æggetrilning og ren dag. Der har været metaldetektortræf, se mere herom i bladet. Desværre blev ”fiveo’clock tea udsat og tangkurset aflyst. Håber det bliver til noget i efteråret. Der har været afholdt diverse generalforsamlinger i øens foreninger,
se foreningslisten i bladet.
Arbejdsdage er afholdt både på museet og i forsamlingshuset. Det giver fællesskab og de er effektive for at få gjort noget ved tingene.
Huse er fortsat til salg og vist kun Molevitten blev solgt. Vi byder velkommen til den nye ejer, Thomas. Jørgen beholder
stadig vaskeriet og det nye vandrehjem, Casablanca. Kroen får også nye ejere når Poul Anker og Birgitte overtager i september.
Der knokles rundt omkring, så der er klar til sommeren.
I byen er der mulighed for at prøve nye restauranter på Tanternes hus og Ved Vejen. Kroen og Røgeriet er der også at
besøge. ”Det blå hus” bliver så flot og gøres klar til udlejning af værelser.
Til sommer bliver der også rig mulighed for fest og ballade langs havnekajen, med Orakelbar, Dørken, Al’got og Molevitten. Vandrehjemmet, Ø-delikatessen og Hellefisken åbner også. Se også de mange aktiviteter sommeren over på modsatte side.
Desværre har vi måttet sige farvel til George.
Egon har valgt at flytte, ligesom mange andre vil rejse i den kommende tid. Caroline, Anders, Alberte og Cocos barselsorlov slutter. Niels, Birthe, Marius og Ludie flytter til Sjælland og nye udfordringer og Sophus og Markus, forlader skolen til fordel for efterskole og uddannelse på fastlandet. Vi ønsker alle lykke og solskin på deres vej.
Det kan mærkes når 12 mennesker forlader et så lille samfund som vores. Og desværre mangler vi stadig lejeboliger til
helårsbeboelse.
Kun en er flyttet hertil, velkommen til Stig Lind, Og så er der en ny baby på vej til efteråret.
Vi glæder os til en god lang sommer.
Redaktionen

Nyttige numre:
Lægen: 8631 9005
Redningsstationen: 2097 6464
Brandstationen: 112, 86319071
Politi: 86319011
Hjemmeplejen: 2211 2874
Grenaa Apotek: 8632 1422

Anholt taxi: 2022 9006
Biblioteket: 8959 2866
Færgen: 8631 9099
Posthus: 8020 7030
Turistkontor: 8631 9133
Præstegården: 8631 9056
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Her i skrivende stund er sommeren endelig kommet til Anholt. Det nyder alle, uanset om det er gæster på øen
eller det er ejerne af spisesteder og barer, der er ved at gøre klar til sæsonen.
I dette nummer kan bestyrelsens årlige møde med Norddjurs Kommunes kontaktudvalg for Anholt medio juni
desværre ikke nå at blive omtalt, men på dagsordenen var bl.a. status på kystsikringsprojektet, handleplan for
havnen, vedligeholdelse af de offentlige toiletter, prioriteringen af vedligeholdelse af stier som fx Kærlighedsstien, fremtidig handleplan for naturpleje i bl.a. Ørkenen og nye lejeboliger på Anholt.
Projektet Red Anholts Kyst, som Anholt Borgerforening iværksatte i begyndelsen af året, har nu indsamlet ca.
550.000 kr. Bestyrelsen finder det meget tilfredsstillende, men den er også meget opmærksom på, at der hele
tiden skabes opmærksomhed om projektet. Læs mere om tiltag til aktiviteter, der kan bidrage til indsamlingen
inde i bladet.

Den 27. maj 2017 blev der afholdt REN DAG med 30-35 deltagere i et helt fantastisk sommervejr. Efter indsamling af diverse affald på Nordstrand og Sønderstrand blev deltagerne trakteret med pølser og drikkelse i
skolegården.
Fredag den 23. juni 2017 afholder Anholt Borgerforening Sankthans bål på havnen, hvis vejret og brandmyndighederne tillader det.
Anholt Borgerforenings bestyrelse ønsker alle læsere en dejlig sommer på Anholt

Redaktionen har ordet….
Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. …..
Vi anmoder om at deadline overholdes og at artikler sendes i en mail eller i Word/Publisher, som vedhæftning.
Det bevarer kvaliteten og giver os mulighed for at redigere og lave korrektur og ikke mindst sparer os for en masse unødig arbejde. Medsend gerne illustrationer i jpg-format.
Vi modtager gerne ris og ros og ønsker alle vores læsere en dejlig sommer.
Redaktionen

Tømrer - Snedkerfirma Carsten Andersen
Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 24485902 - CVR: 10174465
Mail: tsfandersen@gmail.com
Hjemmeside: tsf-andersen.dk
Sommeradresse: Ageren 12, 8592 Anholt.
Tømrer - snedkerarbejde udføres
Speciale: Vinduer og døre.
Har sommerhus på Anholt og kender forholdene efter 41 år.
Pga. planlægning og bestilling af materialer udføres kun på forhånd aftalt arbejde.
Besigtigelse og tilbud kan gives i uge 29-30-31 2017 hvor jeg er på øen.
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Billeder fra REN DAG
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Nyt fra projekt ”Prøv en ø”
I sidste nummer af Anholtposten søgte vi efter huse til anvendelse i
projekt ”Prøv en ø”. Og i efterår/vinter 2017-2018 har vi været så
heldige at få hele 3 huse med i projektet.
Vi har således kunnet tilbyde alle de nye ansøgere at deltage.
Der kommer tre familier og vi håber at alle (ligesom I plejer) vil
tage godt imod dem. Der kommer nærmere præsentation i efterårsnummeret.
Formålet med projektet er, at tiltrække flere familier med og uden
børn til øen.

Det er en stor beslutning, at flytte til en ø, men med projektet kan
man få muligheden for at prøve det af og finde ud af om det er det
man vil.
Desværre kan det fremadrettet være vanskeligt at leve op til formålet med projektet, hvis der efter deltagelsen netop er nogen der gerne vil bosætte sig. For hvor skal de bo?
Vi mangler boliger og håber at Borgerforeningens samarbejde med kontaktudvalget vil betyde at der evt. bygges flere lejeboliger.
”Prøv en ø” gruppen.

Grenaa – Anholt Færgefart opfordrer vores gæster, der kommer fra Anholt og skal
gå i land i Grenaa, at de følger skiltning/afstribning. Dette er af sikkerhedsmæssige
grunde, så vi får ledt gæsterne væk fra arbejdsområdet.
Grenaa – Anholt Færgefart gør øboer, erhvervsdrivende og sommerhusejere opmærksomme på åbningstider for afhentning af gods. Se åbningstider
på www.anholtfergen.dk.

Endvidere beder vi alle, der bestiller varer til videreforsendelse om at få disse varer forsynet med fyldestgørende adresse/kontaktperson.
Vær endvidere obs på, at varerne skal være indleveret i Grenaa senest kl. 10.30 for overførsel
samme dag – dette gælder hverdage.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på mødetiderne, som er
følgende:
For passagerer i perioden 16.06. – 18.08. samt ved højtider 30 min. før planmæssig
afgang og resten af året 15 min. før planmæssig afgang.
For cykler/barne- og klapvogne 30 min. før planmæssig afgang hele året.
For køretøjer 45 min. før planmæssig afgang hele året”
Vi ønsker alle en rigtig god og varm sommer.
De bedste sommerhilsner
Grenaa – Anholt Færgefart
Annagrethe Poulsen
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AKTIVITETER I HUMMERDAGENE 4. - 6. JULI 2017
arrangeret af Anholts virksomheder og foreninger
Krabbevæddeløb på Al´got med fine præmier fra Ishuset Anholt & Anholt Gourmet Hotdog
Byg din egen fantasikrabbe med alle de LEGO klodser du har brug for på Molevitten
Hellefisken fortæller om jomfruhummerens liv fra hav til bord
Fang den største krabbe foran "Dellen" og vind en stor is
Orakel Bar serverer hummersnacks og bobler/ vino
Hønseskidning - Foreningen Anholts Børn

Åbent Hus på Anholt Redningsstation
Petanqueundervisning på Al´got
Forskellige salgsboder på havnen
Lær at filetere fisk hos Hellefisken
Tegnekonkurrence for børn på Al´got
Ølsmagning med Ebeltoft Gaardbryggeri på Al´got
Officiel lancering af Anholt Gin og åbning af "Dørken"
Anholt-mesterskaberne i sandkastning hos Anholt Camping
Restaurant Al´got gentænker jomfruhummeren - blandt andet tilsat gin og tang
Spis friskfangede jomfruhummer tilberedt på flere forskellige måder i Restaurant Molevitten
Historiefortællinger for børn og voksne om sørøverkrige, spøgelser og de mystiske sagn på Anholt - ved
Casper Clemmensen på Al´got
Landsforeningen "Åbent Hav" lægger til kaj i M/S Anton, foreningens smukke og bevaringsværdige kutter,
og fortæller bl.a. om kampen mod havbrug i Kattegat
Ret til ændringer forbeholdes

www.visitanholt.dk

1-5 personers værelser, i alt 16 værelser og 45 sovepladser, henv. +45 4068 9071
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Dørken
Øl, gin og whisky - bar
Åbner i Uge 27
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Anholtbørnene steg til vejrs
Af: Gyrite Andersen

Man lærer nu engang bedst fremmedsprog ved at høre
det talt i de lande, hvor sproget bliver talt. Derfor var
Marius og Sophus i henholdsvis 8. og 9. klasse pa 1
uges studieophold pa en engelsk skole i Plymouth i
januar og derfor var Mellemklassen pa tur til Sydslesvig i maj.
Eftersom faget tysk stadig er pa begynderniveau for
eleverne i Mellem, valgte vi at lade eleverne besøge en

dansk skole i Sydslesvig, saledes at de faktisk kunne
kommunikere med de tyske elever samtidigt med, at
de ville høre det tyske sprog blive talt de tyske elever
imellem. Det blev nogle hyggelige timer sammen med
de tyske elever fra det danske mindretal, som har resulteret i, at Mellemklassen har ytret ønske om at prøve at ga rigtigt i skole pa Lyksborg danske skole i
Glucksborg samtidigt med, at vi ogsa har inviteret de
tyske elever til Anholt. Nu venter vi sa pa at fa svar fra

Lyksborg danske skole.

var temaet historisk , sa selvom udgangspunktet var det
samme – har det været to meget forskellige ture. Vi delte spisesalen med en velvoksen vandregruppe fra Sjælland, hvor aldersgennemsnittet var over 70 . De hjalp til
med at synge fødselsdagssang for Marius, der fyldte 15
pa turen og var i øvrigt et hyggeligt bekendtskab – ogsa
for Anholtbørnene, som de var meget imponerede over,
da de sa dem springe i svømmepølen om aftenen efter
at have været afsted hele dagen.

Eleverne fik en anden slags udfordringer, da vi efter
besøget i Glucksborg , kørte til Eckernforde for at klatre i Hochseilgarten, der har 15 parcourbaner oppe i

Ipads og mobiltelefoner levede heldigvis ret ensomme

nogle meget høje træer. Alle elever fik prøvet egne

liv pa turen ☺

grænser af pa hver deres niveau – og alle udtalte efterfølgende, at det havde været et meget vellykket besøg..
Det kan virkelig anbefales at besøge stedet. Det er meget professionelt og sikkerheden er i top.
Og sa fungerede det danske mindretals kursusejen-

dom Christianslyst perfekt. Eleverne har boet der fra 3
ar siden og bad om, at vi kunne bo der igen. Dengang
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Anholt Vognmandsforretning

Velkommen sommer og glade kunder.
Anholt Vognmandsforretning tilbyder alt fra bagagetransport,
godstransport, træfældning, flishugning og havearbejde.
Samt en stor variant af entreprenørarbejde, herunder gravearbejde, slamsugning, fræsning, betonblanding og meget mere.
Kontakt os på tlf. 2029005 eller send mail til anholt.vognmand@mail.dk
13

ANHOLT - foreningernes ø - pr. 1. juni 2017
Anholt Borgerforening
Lise lotte Arentz Sørensen, formand
Kirsten Østergaard Rasmussen, næstformand
Poul Jessen-Klixbüll, kasserer
Birgitte Dahl Jeppesen, sekretær
Jens Svensson
Gyrite Andersen
Jens Rosendahl

Menighedsråd
Tanja Bryder, formand og kontaktperson
Anne Damkjer Lautrup, næstformand,
Poul Anker Boisen, kirkeværge
Berit Rosendal, kasserer
Kirsten Østergaard Rasmussen, sekretær

Anholts Børn
Signe Hylby, formand
Anders Rytter, næstformand
Mia Nordby, kasserer
Anne Damkjer Lautrup, sekretær
Line Severinsen

Petanque Klub
Ulrik Smith, formand
Kirsten Gede
Jakob Gede
Birgitte Refn Wenzel

Anholt Sejlklub M/L
Anders Rytter
Jesper Heilskov
Anholt United
Finn Ottendahl, formand
Ebbe Larsen, kasserer
Frank Svensson
Kim Svensson
Mads Hougård
Rolf Sandhøj
Ole Jørgensen
Brugsen
Frank Svensson, formand
Susanne Rosenvinge, næstformand
Finn Ottendahl, sekretær
Marianne Vels Christensen
Medarb.rps. Lykke Schou Hansen
Fiskernes Fællessalg
Finn Ottendahl, formand
Frank Svensson
Morten Rasmussen

Forsamlingshuset
Jette Hansen, formand
Kurt Danielsen, kasserer
Anja Rohde
Carsten Brabrand
Anders Rytter
Kulturforeningen
Susanne Jepsen, formand
Lotte Brinkmann, næstformand
Pamm Mielcke, kasserer
Sigurd Djurhuus
Gyrite Andersen

Lokalhistorisk Arkiv og Museum
Signe Hylby, formand
Etly Steenberg, næstformand
Kurt Danielsen, kasserer
Berit Rosendal
Elis Steenberg Sørensen
Grundejerforeningen
Ulla Charlotte Beck, formand
Annette Haugaard, kasserer
Trine Heidemann Jansen
Morten Abildstrøm
Henrik Larsen
Per Laureng
Støtteforening til Anholt skole og børnehaves
udenøs aktiviteter
Niels Hvillum, formand
Lykke Schou Hansen, kasserer
Jakob Kjærgaard
Signe Hylby
Jakob Grell
Vinterbadeklubben
Malene Pedersen, formand
Berit Rosendal, næstformand
Birgitte Dahl Jeppesen, kasserer
Poul Anker Boisen
Kurt Rasmussen
Lotte Abildstrøm
Griselaug
Laurits Møbjerg, formand og kasserer
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kommunikationsløsninger.
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Detektortræffet på Anholt
Jeg var så heldig at komme til Anholt som barn, og
efter få år mente de voksne, at det nu var tid til at
slippe mine venner og mig løs på campingpladsen,
hvor jeg stort set har befundet mig, hver sommer,
lige siden. Min gode ven Gorm og jeg, har brugt
barndommen på at udforske Anholts mysterier og
læse om dens utrolige historie, så det var ikke tilfældigt, at jeg endte som historiker og skrev mit speciale om slaget i Ørkenen i 1811. To år brugte jeg på
Rigsarkivet, stærkt støttet af en artsfælde, nemlig
militærforskeren Sten Krarup. Her sad vi og oversatte officersrapporter og kongelige breve indtil, et
samlet billede begyndte at danne sig og vi begge fik
skrevet hvert vores værk om slaget om Anholt. Nu
var det teoretiske på plads, men derude, i sandet og
marehalmen, lå stadig den virkelighed vi nu havde
læst os til, og de følgende år vågnede drømmen om

Ketil von Melsted

at gennemføre en historisk undersøgelse af Anholt
og måske finde svar på, mange af de spørgsmål som

Og er rygterne i de engelske kirurg-rapporter, om

den teoretiske gennemgang havde rejst. Var det vit-

overdreven brug af Kardæsk-ild sande? Dette var

terligt matroserne der stormede frem og afslørede

blot nogle af de spørgsmål, som stod tilbage, og efter

planen? Hvor findes de danske soldaters grave? Kom

en samtale med Jens Christian von der Maase, forri-

artilleriofficeren Andreas Meyer, frem til en Klit

ge år, blev det muligt, for første gang, at foretage en

hvorfra han beskød Fort York og sårede op imod 30

undersøgelse af den glemte slagmark i Ørkenen. 35

engelske Marines? Var den danske styrke samlet for-

friske detektorførere, drog over Kattegats stormfulde

an Fort Yorks mure, eller spredt over hele Ørkenen?

Aprils-bølger og blev varmt modtaget af et stort frivilligt netværk på Anholt. Forsamlingshuset var centrum og her fortalte jeg den første aften om øens historie, samt fremviste den sabel, som blev fundet af
Steffen Kjeldgaard, ved fyret for en årrække tilbage,
og det motiverede detektor-gruppen så meget at flere
var ude og gå på Nordstrand samme nat i storm. Tidligt næste morgen, kørte Jægervognen detektorførerne ud langs Nordstrand i det smukkeste solskinsvejr,
og i mit indre, takkede jeg øens gudinde for at vise
sig så flot frem, for detektor-førerne og jeg, var ikke

alene ude i Ørkenen.

Fort York i Ørkenen.
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og ikke spredte grupper af krigere, hvilket bragte os
alle tæt på de sidste dramatiske øjeblikke, hvor Ketil
von Melsted har indset sin skæbnes lod, og ladet
blæse til storm og død, mens Conrad de Falsen forsvandt med kanonbådene. Undersøgelsen endte som
en bragende succes for både detektorførerne, filmholdet og Anholt museum, som modtog alt hvad der
var blevet fundet i Ørkenen.

Jørgen Conrad de Falsen

Produktionsselskabet Wasabi-Film, var taget med
mig, for at filme undersøgelsen, og med deres drone

Dansk kanonbåd

blev sandet, solen, øen og havet, foreviget i den
smukkeste form. Undersøgelsens første tre timer gav

Anden dagen gav en sjælden mulighed for at udfor-

ingen resultater og jeg mærkede presset sætte sig på

ske noget af Anholts ældste historie. Kattegat er cen-

mig, som en lastbil. Nu havde jeg sat alt dette i værk,

trum for Vikingernes færden og flere krigergrave

men hvad nu hvis der ingenting var, hvad hvis det

siges at være fundet på øen gennem årene. Valdemar

hele var en løgn? Tiden gik mens kameraerne rulle-

Sejr’s Jordebog fortæller, at kongen havde en fæst-

de, men med et råbte de, fra rækkerne af detektorfø-

ning på øen, og selv den rebelske Marsk Stig kunne

rere! En efter en, fik de alle udslag, og op af sandet

have haft sin gang på Anholt i 1200-tallet, så der er

kom musketkugler, kardæskkugler, officersknapper,

utallige mysterier at tage fat på når det gælder Katte-

matrosknapper og kanonkugle-fragmenter. Den Dan-

gats perle. Her kom mange af detektorførerne dog til

ske ild-linje var fundet, og over de næste timer, kom

kort. Den første dag i Ørkenen havde gjort mange af

der utallige fund op af jorden. Jan, som var blandt de

dem møre, og samtidig holdt Anholts Højland på

heldigste af dagens deltagere, fandt et stjerneformet

sine hemmeligheder. Anholt er uberørt og ikke gen-

ornament fra de engelske Marines, som øjensynligt

nem-haglet med industri-landbrug og derfor ligger

kan være tabt, da major Torrens og hans kavaleri,

kulturlaget dybere end metaldetektorerne kan søge,

satte efter danskerne, ind gennem Ørkenen. Danske

gemt under jordlag og flyvesand. Ved Døberkilden

matrosknapper, blev fundet for enden af den sidste

blev der gjort interessante observationer og et muligt

klit, af Pakhusbugten, præcis som de skriftlige kilder

palisade-anlæg blev registreret, hvilket fremtidige

hævdede, at matroserne stormede utidigt frem. Den

undersøgelser kan sige meget mere om. Også

danske ild-linje vidnede om en samlet dansk styrke

Stisholm blev undersøgt, dog uden at finde spor.
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Konklusionen var, at ved evt. fremtidige undersøgel-

ler og sovefaciliteter til rådighed. Anholt Camping

ser, vil en jordradar, kunne fortælle meget om øens

som stillede både sovefaciliteter samt transport til

tidligste historie, og guide detektorførerne i den rigti-

rådighed. Bestyrelsen i Anholt lokalhistoriske arkiv–

ge retning. Hele denne affære kommer på skærmen i

og museum som tog imod fundene og Etly der fortal-

løbet af de kommende måneder. TV2 Østjylland la-

te historier. Anholt Gartneri som stillede traktor samt

ver en række serier under navnet ”Jagten på Anholt”,

uvurderlig rådgivning til rådighed og Svensson-

som kommer til at fortælle hele historien om både

brødrene for gode historier og information om øen.

øen, træffet og de mange fund. Jeg vil gerne takke

Det blev en fantastisk begivenhed fordi I alle, trådte

alle på øen for jeres gode humør og positive energi.

til og gjorde det muligt.

Anholtfærgen som stillede gratis bil-overfart til rådighed. Al’got som diskede op med en utrolig læk-

ker menu. Anholt forsamlingshus som stillede loka-

Casper Clemmensen 22/5 2017

Færgens cafeteria
Altid friskbagt kaffe og kage 30,-

Åbent alle dage til og
med uge 42.
Følg med på Anholt-færgens
Facebook side
med dagens gode overraskelse
eller andet

Bestil mad med fordel så det er
klar når I kommer ombord

Morgenmad på færgen:
Bestil og der er dækket op
med brød, kage, flere slags ost,
juice, honning, marmelade,
Nutella, 2 slags pålæg, bacon/æg
og kaffe/te 100,bestil senest dagen før
sms 22307934 eller i Cafeteriet

Husk madpakke til videre
tur på fastlandet:
1 sandwich
1 sodavand
1 lille pose chips
1 chokoladebar 80,-
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RED ANHOLTS KYST
Vi har brug for din hjælp

Projektet RED ANHOLTS KYST er iværksat af Anholdt Borgerforening for at sætte fokus på kystsikringsprojektet, som ikke handler om sikring af privat ejendom men om
øens overlevelse.
Havnen, der via færgen forbinder øen til fastlandet, er også øens erhvervsområde, serviceområde, restaurationsområde, lystbådehavn og trækplaster for tusinder af turister.

Havnen er samtidig øens eneste reelle udviklingsområde.
Nordstrandvej er øens hovedvej fra havnen til byen, og det er den eneste vej, der kan klare presset, når besøgstallet er stort. Al transport af turister og gods, beredskab mv. er afhængig af denne vej.
Campingpladsen, der er ved at forsvinde i havet, genererer mange overnatninger, og da
øen lever af turisme, er den en vigtig faktor for mange erhverv på øen.
Arbejdspladser, samarbejde, dynamik, velfungerende logistik og infrastruktur er nød-

vendigt, hvis Anholt skal fungere og overleve som samfund.
De mange bidrag, der allerede nu er kommet ind på
https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/
viser, at Anholt værdsættes af mange fra nær og fjern.
For at sætte fokus på projektet er Anholt Borgerforening med i forskellige aktiviteter,
der kan bidrage til indsamlingen:
Grenaa FEST I Vand blev afholdt den 10. juni 2017. Grenaa-Anholt Færgefart havde
ekstraordinært indsat en afgang på dagen, så erhvervsdrivende fra Anholt kunne deltage
med udstilling og smagsprøver på færgen, og borgerforeningen kunne reklamere for
RED ANHOLTS KYST.
Der arbejdes på et jazzprojekt mandag den 24. juli 2017 på stranden ved campingpladsen.
Niels Kilstrups plakat vil blive trykt og solgt til fordel for RED ANHOLTS KYST.
Plakaterne vil blive solgt i brugsen, på færgekontoret, Ved vejen, kroen m.fl.
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ANHOLT FESTIVAL 2017
støt anholts børn

Onsdag den 26. juli
Kl. 14.00
På plænen bagved skolen.
Entre: 125 kr. Husk kontanter.
Børn under 15 år gratis, ifølge med en voksen

Følg os og musikprogrammet på facebook

Vi glæder os Hilsen bestyrelsen
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Kr. Himmelfart på Anholt

På havnen sker der virkelig ting i år. Ikke nok
med at Jacob’s bar helt ned til Kattegat bag ved
redningsstationen byder på veldrejede drinks,
- så åbner en anden Jakob – skaberen af den dejligt runde og faktisk fantastisk velsmagende Anholt Gin - muligheden for at gå i dørken fra klokken 22. Dørken ligger på hjørnet overfor færgelejet i den gamle hvide bygning, som de sidste par
år har fungeret som både ishus og udstilling af
lokalhistorie.

Ved siden af Dørken ligger restaurant Algot,
som smug åbnede i Kr. Himmelfartsferien, lokket af det fine vejr – med drikkevarer, is og fantastisk kaffe. Algot åbner i år også en hel speciel
Pølsebod med gourmet hotdogs.

Hellefisken havde også åbent i Kr. Himmelfartsferien, selvom skiltningen endnu ikke var helt på
plads. Hellefisken åbner i år med rigtig fine forhold i vognen ved siden af endnu en nyhed, Delikatessen, hvor Lasse fra Brugsen vil byde på
rigtig nam-nam (ifølge ham selv – det må jo testes!!) til langt ind i august.

Kr. Himmelfartsferien på Anholt glimrede med
et fantastisk vejr, og om torsdagen ankom over
200 passagerer med færgen, som kunne se frem
til en ferie med sol og tidlig sommer.
Også sejlere fra fjern og nær fandt frem til havnen – og Kim fik (næsten) sin båd i vandet.
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Også Mor Henny havde åbnet for sin skatkiste af alt,
hvad man kan stå og mangle, - lige fra bamser til tøj og
smykker.
Molevitten åbnede for sæsonen for købmandsbutikken og
Dellen for fadøl – så der var rigtig gang i den på Havnen
– og der vil virkelig blive mulighed for en alsidig PUBCRAWL denne sommer – og i øvrigt også for ikke kun at
sove den ud på Campingpladsen – men også på Casablanca, som i år åbner som vandrehjem. En nyhed for
børnene er Krabbemolen. Børn (og voksne) plejer at fiske krabber fra havnekajen ved siden af benzinstanderen;
men der er ret langt ned til vandet, og for små børn (og
deres forældre) kan det virke skræmmende, så den ny
Krabbemole på lavt vand er et rigtig godt initiativ.

Lidt længere inde i landet Ved Vejen åbnede Niels og Line om torsdagen i Kr. Himmelfartsferien
for deres første serveringsdag. Både mad og vin
er af en rigtig fin kvalitet, så det skortede ikke på
gæster. Sidst, men ikke mindst, var Kroen selvfølgelig også åben, og der var så mange gæster i
den dejlige krohave, at mange måtte vente på at
få et bord til senere på aftenen.

Kitte

Anholt Museum
Ageren 3

Museet er klar til sæsonen, der er åbent til de

sædvanlige tider, se opsatte plakater.
Udstillingen "Anholts Posthistorie 1785 til 1912" lavet af Maria
von der Maase Bendtsen og Mogens Ottesen er blevet indskrænket. Vi vil forsøge at lave en lille udstilling om de fantastisk festlige sommerrevyer der har været lavet på Anholt før i tiden. Men vi har
brug for hjælp til nogle navne.
Endvidere er der udstilling af de spændende fund fra Detektortræffet.
Loppemarkedet bliver 11 juli.
Byvandringerne fortsætter, de ser ud til at være ret populære.

Håber vi ses.
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HELLEFISKEN

Kære Kunder

 FRISKE FISK OG JOMFRUHUMMERE 

Butikken er flyttet hele 80 meter nærmere byen, og er nu i den hvide salgsvogn,
på hjørnet overfor Molevitten.
Konceptet er stadig salg af fisk og jomfruhummere, opkøbt på Anholts kaj.
I perioder med manglende landinger eller stor efterspørgsel, vil der dog
nødvendigvis opkøbes i nabohavnene på fastlandet.
I vognens sommer-sortiment
vil desuden findes:
Bornholmsk laks (vildfanget),
økologiske Limfjordsmuslinger, forskellige salater,
sennep, forskelligt tilbehør, og
hjemmelavede fonds til fiskesuppe eller hummerbisque.
Som noget nyt, vil der dagligt være en nem ret med tilbehør, lige til at tage med
på grillpladsen eller i campingkøkkenet
Sommerens åbningstider varierer i takt med antal gæster på øen, men der er
altid åbent for bestillinger på telefonen - 86319006.
Åbningstiderne vil fremgå af skiltning ved butikken, byens plankeværk,
telefonsvareren og Hellefisken Anholt på Facebook.
Jeg bestræber mig på at have daglig levering af varer pakket i poser og is til byen, hvor der vil være afhentning ved Forsamlingshuset enten kl. 11 eller 17:30.
Der kan betales med kontanter,
Mobilepay og Visa/Master-Dankort.
Jeg håber at hilse på Jer allesammen
igen, og at vi må få en herlig sommer
på Danmarks dejligste ø.
Hilsen Helle
24

MALERFIRMAET TIPSMARK
Butinox heldækkende træbeskyttelse fra Jotun, 12 års farve og glansholdbarhed,
kan tones i alle nuancer. FAST LAVPRIS til den 1-9-2017.
Kan ikke kombineres med andre rabatter.
Vi er også leveringsdygtig i algerens, grundingsolie, penselsæt osv.
Hvis vi ikke har det du søger, kan vi bestille det hjem.
VI LEVERER GRATIS
TIL FÆRGEN, OG
Nu kun 968.00 kr.
Normalpris
1449.00 kr.

FRAGTEN ER NATURLIGVIS FRAGT FRIT.

Malerbutikken Tipsmark
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa, 86320980
www.malertipsmark.dk

Anholt taxi 20229006
Taxi kørsel og sightseeing ture.
Åben hele året 06:00 - 02:00
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Fra det gamle arkiv
I 2017 er der ingen konfirmander på Anholt.
Igennem tiden har der været skiftende antal og mode,
men alle er glade konfirmander.
Her et udpluk af ældre udgaver.

Konfirmation 1915 Fra venstre: Peder Steffen Dahlgren f.
1901. Richard Stephansen f. 1901. Einer Pedersen f. 1901.
Ukendt pige. Pastor Niels Peter Folkvard, præst på Anholt 19141917. Ane Johanne Margrethe Carlsen f. 1901. Signe Karoline
Marie Ottendahl f. 1901.

Konfirmation 1914. Fra venstre: Anna
J. K. Stephansen f. 1900. Petrea Larsen
f. 1900. Pastor Folkvard. Frode Pedersen f. 1899.

Konfirmation 1938. Anden dags komsammen i præstegårdshaven. Fra venstre: Ruth
Rasmussen f. 1923. Elvira Sørensen f. 1924. Judith Sørensen f. 1924. Grethe ? (fra Havnen). Pastor Vestrup, præst på Anholt 1923-1943. Carl Peter Svendsen f. 1924. Erik Ernst
Svendsen (Mik) f. 1924. Ib Rasmussen f. 1923. Alex Rasmussen f. 1923.
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Konfirmation 1907.
Bagerst fra venstre: Karen Marianne
Rasmussen f. 1893. Anna Frederikke
Bodil Margrethe Svendsen f. 1893.
Rasmus Pedersen (Ras Høker) f. 1893.
Aage Villiam Rasmussen (Potter) f.
1893.
Forreste række fra venstre: Anna Gerda
Rasmussen f. 1893. Aase Christensen f.
1893. Kathrine Rasmussen f. 1893.
Karen Elisabeth Larsen (Bedda) f. 1893.
50 år senere

Gæt hvem konfirmanden er???
Året er 1940.
De to flotte mænd er gæster. Olav og
Knud Karstensen.

etly

Kære Gæster på Anholt
I er velkomne til at benytte legepladsen på Anholt skole og børnehave.
Vi har dog oplevet, at vores legesager bliver ødelagt fx oplevede vi i påsken 2017, at stråene til vores
vikingehytte blev spredt over legepladsen og brugt som underlag inde i hytten. Det er vi rigtig kede af,
da det betød et større oprydningsarbejde og at stråene var ødelagte, knækkede og ubrugelige til at
færdiggøre taget.
Så derfor: Pas på vores ting og ryd op efter jer – det gælder såvel flasker/dåser, cigaret skodder
som vores legesager, og tag hensyn til vores naboer – der må ikke spilles bold efter kl. 18.
Vi vil endvidere anmode om, at I ikke benytter vores affaldscontainere til fiskeaffald. Grav det ned i
jeres have eller smid det et afsides sted, hvor mågerne hurtigt kan få bugt med det (vi har ikke rotter
på Anholt).
Vi glæder os til at se jer på Anholt og håber på en dejlig solrig sommer.
Med venlig hilsen Anholt skole og børnehave.
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KIRKESIDER
GUDSTJENESTER I ANHOLT KIKRE
Dato
Søndag d. 18. juni

Tid
Kl. 10

Søndag d. 25. juni

Søndag d. 2. juli
Søndag d. 9. juli
Søndag d. 16. juli
Søndag d. 23. juli
Søndag d. 30. juli
Søndag d. 6. august
Søndag d. 13. august

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 14.00
Kl. 10
Kl. 10

Udendørs familiegudstjeneste*

11. søn. e. Trinitatis
12. søn. e. Trinitatis

Ingen

v. Kim Arne Pedersen

13. søn. e. Trinitatis

Kl. 10

Søndag d. 24. september

Søndag d. 1. oktober
Søndag d. 8. oktober
Søndag d. 15. oktober
Tirsdag d. 17. oktober

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

Ingen

10. søn. e. Trinitatis

Søndag d. 10. september

Søndag d. 17. september

Beskrivelse

2. søn. e. Trinitatis

Søndag d. 20. august

Søndag d. 27. august
Søndag d. 3. september

Dag i kirkeåret
1. søn. e. Trinitatis

14. søn. e. Trinitatis

Høstgudstjeneste**

15. søn. e. Trinitatis

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
19.30

16. søn. e. Trinitatis
17. søn. e. Trinitatis
18. søn. e. Trinitatis
Hverdag

Ingen

Meditativ stillegudstjeneste***

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.

FRA KIRKEBOGEN:

Dødsfald:

George Johansen, 28. april 2017
Ære være Georges minde!
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AKTIVITETER
Orgelfestival:

For 4. år i træk afholder vi orgelfestival i Anholt Kirke: onsdag d. 12. juli
2017, hvor dygtige organister fra både Danmark og udland spiller nonstop kl. 12-21.
At orgelfestivalen blev en realitet, kan vi takke organist, Eva Toft, for.
Eva fik idéen til en orgelfestival på Anholt under et ophold for fem år siden på kirkemusikskolen i Løgumkloster – og luftede straks tanken for
sine medkursister, der var helt med på konceptet med et par inspirerende
sommerdage på Anholt, fulde af musik og i selskab med gode kolleger. –
Og sidenhen blev Anholt Menighedsråd lige så begejstrede for initiativet,
som de støtter praktisk og økonomisk.
Holdet af organister har varieret fra år til år. Men fælles for alle årene er,
at festivalen har været en succes med forrygende god, og meget forskelligartet musik - og med mange besøgende i kirken dagen igennem.
Værker lige fra Bach, Buxtehude, til de danske komponister, m.fl. I løbet
af dagen vil der også være perioder med fællessang. Program udleveres
på dagen
Der er fri entré til orgelfestivalen, og man kan komme og gå, som man
vil, dagen igennem.

Sangaftener:

Igen i år holder vi sangaftener i Anholt Kirke i løbet af skolernes sommerferie.
bliver følgende mandage kl. 19.30: D. 3. juli, d. 17. juli, d. 24. juli og
d. 31. juli.

Kirkekoncert:

Koncert ved sangerinde Richetta Manager fredag d. 11. august
kl. 19.30 i Anholt Kirke.
Mere følger på opslag senere

* Udendørs gudstjeneste – for børn og voksne:
Søndag d. 13. august kl. 14.00 afholder vi årets udendørs gudstjeneste ved børnehavens skurvogn (se kortet
nedenfor!). Det er efterhånden ved at være en fast årlig tradition – i år dog med det nye, at det bliver en familiegudstjeneste, hvilket vil sige: En lidt kortere gudstjeneste
med prædiken i børnehøjde. Børn som voksne er velkomne
ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der ”kirkekaffe”. Menighedsrådet byder
på kolde drikkevarer og småkager. Evt. kaffe og krus bedes
man selv medbringe. Kirkebil kan bestilles. Se ved gudstjenestelisten.
Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr, rykkes gudstjenesten til kirken / kirkekaffen til Den gamle skole. Opslag herom på kirkedøren ved middagstid.
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Både familiegudstjeneste og dragefestival finder sted
ved krydset på kortet – dvs. dragefestivalen på bakken
lige ovenfor. Man vælger selv, om man deltager i begge
arrangementer, eller kun det ene.

Dragefestival:

Søndag d. 13. august kl. 15.00 er der dragefestival
(se kortet ovenfor!)
Medbring drage, tæppe, evt. kaffekurv …og godt humør!
Menighedsrådet byder på noget ”koldt” at drikke samt småkager, … som man selv tager med fra skurvognen, før man bestiger ”Dragebakken”.
Bemærk: er der ikke dragevejr, udskydes dragefestivalen til en
senere weekend.
** Høstgudstjeneste m. kirkekaffe:
Efter høstgudstjenesten søndag d. 17. september er der kirkekaffe og kage i Den gamle skole.

*** Meditativ /keltisk stillegudstjeneste:
Tirsdag d. 17. oktober kl. 19.30 afholdes en meditativ efterårsgudstjenste, i keltisk ånd. I en keltisk gudstjeneste veksler bønner med læsninger, stilhed, fællessang, lystænding og instrumentalmusik. Rammen for
gudstjenesten er meditativ instrumentalmusik for fløjte og orgel, spillet af Birgit Sonne og Birgitte Hyldgaard Rathje.

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:

I vinterens/forårets indsamling til ”Læger uden grænser” blev der indsamlet 510 kr.
- Tusind tak til alle for jeres bidrag!
Sommeren over går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til at støtte et formål, der både er lokalt og internationalt: Anholt Fodboldskole.
Anholt Fodboldskole er en NGO organisation, som ud over at afholde fodboldskole på
Anholt i uge 29 og 30 hvert år også støtter og realiserer fodboldskoler i Nepal.
Fodboldskolens formål er blandt andet også at styrke sociale relationer blandt børnene.
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REFORMATIONSJUBILÆET 2017

Bibelens autoritet

Luther mente, at Bibelen alene burde være rettesnor for troen. Derfor skulle alle mennesker have
adgang til at læse - og fortolke – Bibelen.

I år er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg – en handling
der blev startskuddet til reformationen. Den danske
folkekirke ønsker med markeringen af reformationsjubilæet at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk
identitet og bevidsthed.
I anledning af reformationsjubilæet har Anholt Postens kirkesider Luther som tema.

Modersmålet

Luthers tanker
Man kan sige, at Luthers opgør med den katolske
kirke begyndte, da han som munk studerede de bibelske skrifter. Han fandt, at kirkens teologi og
praksis var kommet for langt bort fra Bibelen og
fra ”apostlenes lære”. Luther nedskrev ikke sin teologi i et stort, systematisk værk. Men man kan udkrystallisere visse grundtanker af hans skrifter, som
udgør kernen i luthersk teologi.

For at komme til tro skulle man høre Guds Ord.
Derfor var det en hjertesag for Martin Luther, at
Bibelen skulle oversættes til tysk.
To slags magt

Opgør med afladshandel

Luther gik ind for en deling af magten. Kirken
skulle kun blande sig i åndelige forhold og overlade samfundsforholdene til verdslige fyrster og konger.
I middelalderen mente man, at man kunne købe sig
fri af Skærsilden med et såkaldt afladsbrev. Men
man kan ikke købe Guds nåde, indvendte Luther.

Alle er præster

Frelse gennem tro

Enhver havde lov til at fortolke Bibelen efter sit
eget hjerte. Luther sagde det på den måde, at enhver, der var "krøbet ud af dåben", var præst.
Det vigtige i menneskets forhold til Gud er ikke, at
man gør gode gerninger, men at man stoler på Kristus, mente Luther. Det er ved troen, man bliver
frelst.

Ovenstående er fra Folkekirken.dk, hvor man kan
læse uddybende om Luther og hans tanker.
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Brochure om Anholt Kirke:

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

Østervej 12
Tlf: 86 31 90 56
E-mail: aldl@km.dk
Menighedsrådsformand:
Tanja Bryder: tlf. tlf. 3029911
Kirkeværge:
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

Ansøgning om midler til udgivelse af historisk bog.
Undertegnede har påtaget sig at rette en henvendelse til private personer med håbet om, at I
vil tilgodese et spændende maritimt og posthistorisk bogprojekt, som er klar til aflevering hos
forlaget.
Bogen beskriver øen Anholts spændende og til tider dramatiske postale og
trafikale historie gennem 232 år.
Bogen er rigt illustreret med adskillige ikke tidligere offentliggjorte fotografier, og indeholder
mange ukendte beretninger fra Anholt, som er fortalt af nulevende og hedengangne anholtere.
Bogens titel er:
Anholt. Øens postale og trafikale udvikling fra 1785 – 2017”.
Bogens oplag er på 500 eksemplarer, som hver er på 270 sider og illustreret med 150 fotos,
hvoraf mange er i farve. Bogen vil være til salg på Anholt, samt på Internettet og markedsføres af forlaget.
Forfatterne til bogen er Maria von der Maase Rockwell Bendtsen og
Mogens Pilemand Ottesen, som begge har beboet og besøgt Anholt gennem mange år.
Vi har indhentet tilbud hos bogforlaget Kahrius i Them, som vil udføre opgaven ifølge tilbud
no. 3873 for kr. 51.111 inkl. moms for et oplag på 500 bøger.
Heri er inkluderet tryk og bearbejdning af fotos, tilmelding til ISBN, samt yderligere professionel korrekturlæsning og årsgebyr i forbindelse med Internetsalg.
Bogens målgruppe er de historisk interesserede læsere, som ønsker at uddybe kendskabet til
Danmarks mest isolerede ø. Bogen udgives så snart der er økonomisk grundlag for dette, og
salgsprisen forventes at blive omkring 200 kroner pr. eksemplar.
Forrest i bogen vil du naturligvis blive nævnt som velvillig støtte, hvis vi bliver tilgodeset. Og
du vil få tilsendt et eksemplar af bogen.
Ser frem til et positivt tilsagn om støtte til vort bogprojekt, og sender gerne yderligere informationer, hvis dette ønskes.
Beløb minimum 500 kr. kan indsættes i Danske Bank på konto nr. 4728 4728300604.
Med venlig hilsen
Maria von der Maase Rockwell Bendtsen, fam.bendtsen@vip.cybercity.dk
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ANHOLT MARATHON DEN 2. SEPTEMBER 2017

TILMELDING TIL ÅRETS LØB:
42 km – 21 km – 10km – 10 km walk
ALL INFO FINNES PÅ:
www.anholt-halvmaraton.dk

Kridt skoene og bli med du også!
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VIL DU STØTTE ANHOLT MARATHON?
Vil du støtte Anholt Marathon ved
å købe en hoodie?

Velkommen som sponsor eller hjælper!
Vi tager gerne imod alle typer sponsorstøtter,
gaver til præmie-bordet og
anden hjælp vi kan få!

De lækre sponsortrøjene (med zip) får man
hvis man sponsorerer løbet med minst 1000 kr.
Sett ind ønsket beløb på Anholt Marathons
konto og ta kontakt til Mia snarest og oppgi
ønsket størrelse. Så vil du få sponsortrøjen
levert i god tid før neste løb☺

Alle som også ønsker at blive frivillige
er hjertelig velkommen!
Uden alle Jer, intet løb!

En lignene trøj (uden sponsortekst, men med
anholtlogo) kan du bestille for 350 kr. Ta
kontakt med Mia snarest og oppgi størrelse.

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

/Mia, Moa, Bent og Brian

Vi ses til Anholt Marathon 2 september 2017

Anholt Børnehave har arbejdet med Børnekonventionen og sluttede emnet af med
en lille demonstration, sang og slagtaler om børns rettigheder sammen med yngste
klasse torsdag d.1/6 foran Brugsen.
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På tur med Anholt færgen

hjemtur var der 15 sølle pas-

Den 8. april tog vi så Anholt-færgen fra Grenå til Anholt

sagerer – men alligevel var

for at holde påske!

morgenmads-udvalget kæm-

Afgangen var fastsat til kl. 13:00.....men allerede kl.

pestort med kaffe/the, brød,

12:00 stod der temmelig mange passagerer i køen for

wienerbrød, smør, ost og

at komme om bord. Normalt får passagererne først

rullepølse m.m.m.m.

lov at komme ombord ca. 30 minutter før tid. Vejret

Og Gitte står bare der og er super frisk og smilende –

var dog rigtig koldt og blæsende så skønt var det at få

selv om hun nok har været meget meget tidligt igang.

lov til at komme ombord allerede 12:15!

På forespørgsel om det var muligt at få en sandwich
HERLIGT!

med til den videre tur...var svaret: ”Ja selvfølge-

Måske var det fordi færgen var fyldt og der kunne for-

lig ...hvad skal den bestå af?” Jeg valgte en lakse-

ventes mange gæster i cafeteriet. Med tidlig boarding

sandwich..og vupti vupti......så fik jeg den lige inden

– kunne betjeningen således afvikles UDEN lange køer

ankomsten til Grenå.....oven i købet med en lille sød

og i fred, ro og fordragelighed.

personlig hilsen inde i indpakningen.

Og DET blev den. Det er fuldstændig imponerende når

IMPONERENDE!

man står der i cafeteriet og skal bestille...og ser på de
Vi nyder at komme til Anholt med færgen – så man

ovenud skønne luksus-madder der er blevet smurt! 3

langsomt kan sidde og glæde sig til tanken om at sætte

stk. for 50,- !!!! Det er helt vildt billigt. Og jeg tvivler

fødderne på den skønne ø – der nærmer sig mere og

lidt på at man ville kunne få bare et ENKELT stykke til

mere.

den pris på en restaurant i København!

Og vi nyder ENDNU mere turen – når Gitte (..og ThoRESPEKT!

mas) kræser om os og gør deres til at turen bliver så

Man bliver selvfølgelig også lidt tørstig og den søde

god som mulig.

tand kræver jo også sit – og Igen igen er udvalget i top

TAK...er kun et fattigt ord....... men alligevel:

og priserne i bund. Virkelig dejligt!!

TAK Gitte....og Thomas!
Ulrik, Nordstrandvej 80

Oven i dette ”eldorado” får man så oven i købet en helt
utrolig sød, sjov, smilende og særdeles
hyggelig og personlig betjening fra både
Gitte og Thomas....lige fra afgangen til
ankomsten!
Det kan ikke gøres meget bedre.......ja –
jeg vil faktisk påstå et det ikke KAN gøres
bedre...og man følte sig rigtig godt tilpas
ved de søde påskepyntede borde.
TAK!
Hjem skal man jo også! På denne
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www.helemolevitten.dk

Musikprogram Juli 2017
4.-8. Trio De Luxe (S) - 10.-11. H.P. Lange

12.-13. Old Stars - 14.-15. Tom Donovan (Irl)
17.-19. Natteministeriet – 20.-21. Shades Of Blue
22.-24. Soul Glo m. solist – 25.-26. Fars Rum m. DJ
27.-28. Reggae On The Island – 29.-30. Don´t Stop
DJ hver aften i uge 29-30 & livemusik på terrassen ved færgetid
Koncerterne starter ca. kl. 22:30 – fri entre
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Nyt fra Anholt Børnehave
I sommerferien flytter Anholt Børnehave i skurvognen – ”vi tager på fedet” og tilbringer sommeren ved skydebanen, hvor vi er tæt på hav, klitter, skov, vandløb, mark og vores urtehave.
Sidste år var følgende artikel i Grenaa Bladet – den siger meget godt hvad det handler om. I år er vores tema dog
ikke junglen, men Hav. Under dette tema vil vi beskæftige os med både det faktuelle vedr. muslinger, fisk, tang,
vrag mv. men også det fantastiske som havfruer og andre mytiske væsner.
Vi vil også være at se rundt omkring på øen med vores Christiania cykler for at deltage i sommerens kulturelle aktiviteter.
Og så dyrker vi gulerødder,
jordbær, blomster m.v. i et lille

stykke jord som er indhegnet
for rådyr, ved Karisholmsvej.
Børnene nyder, når vi i sommeren og efteråret kommer
forbi og kan hive en gulerod,
tørre den af i græsset og spisen den med top frisk fra haven.
Sommeren slutter vi af med at
holde Børnehavens fødselsdag
– i år bliver Børnehaven 22 år.
Bedsteforældre, forældre, venner og bekendte inviteres til
kaffe, saft og kagemand ved
skurvognen, hvor vi også viser
og fortæller om årets tema.
Når skoleferien er slut flytter vi

tilbage til byen, men fortsat
har de udendørs aktiviteter en
stor plads med mange madpakke ture rundt omkring på
øen.
Kirsten Østergaard Rasmussen
Souschef og børnehaveleder
Grenaabladet uge 28, 2016

I ønskes alle en
rigtig god sommer
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Nu åbner Ø Delikatessen!
Mellem Molevitten og Hellefisken.

Kig ind og se vores lækre udvalg af
delikatesser, herunder vin, te, oste, krydderier
og meget mere.

Der findes et sted så råt og uspoleret. Et sted, hvor havet
og vinden bestemmer livets gang. Hvor bølgerne ubarmhjertigt gnaver bid for bid af kysten. Et sted, som er omringet af forliste skibe, druknede søfolk og flere mystiske
historier, end nogen kan huske.
En plet på kortet, omringet af saltvand, havfruer, sæler, og
sikkert også jomfruhummere. Hvor vindens susen i ørkenen fortæller ældgamle sagn om varulve, hekse, dværge og
røverbander for den, der lytter.
En ø så isoleret, at luftforurening ikke eksisterer, og
mængden af spiselige bær, planter og rødder er ganske enestående. Der findes et sted, hvor enebærbuskene står i tusindtal. Hvor regnvandet filtreres igennem en ørken af
sand og bliver til verdens måske reneste og blødeste drikkevand.
Anholt - Lille og undseelig, men barsk og storslået. En ø,
hvor naturen er grundvilkåret, hvor ro og eftertænksomhed
går hånd i hånd med skumsprøjt og kuling – og hvor en
mand hellere siger for lidt end for meget..
Med kærlighed har vi hældt det på flaske. Som en hyldest
til Anholt og dem, der lever..
Mindre pis, mere gin.

Hver dag fra kl. 13:00 til 18:00 i perioden:
Mandag d. 12. Juni til onsdag d. 23. august
På Facebook (Ødelikatessen.dk) offentliggøres arrangementer i
løbet af sommeren.

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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Nyt fra Anholt Forsamlingshus
Det har været et aktivt forår i Forsamlingshuset. I påsken afholdt vi vores store loppemarked. En stor tak til alle, der donerede effekter og selvfølgelig også tak til de mange købere.
Det gav et flot overskud på 12.400 kr. Penge, der falder på et tørt sted. Huset er jo gammelt
og skal hele tiden renoveres og repareres.
Taget over køkkenet var utæt, så det har fået nyt tagpap. Der er fugt i kælderen og det giver
store problemer, som er dyre at udbedre. Vi har derfor ansøgt om at få del i ø-støttemidlerne.
Vi krydser fingre.
På 1. sal trænger vinduerne til udskiftning. Nogle er meget medtagne. Vi har ansøgt kommunens
forsamlingshuspulje og fået 10.000 kr. Det er vi meget glade for. Udskiftningen sker til efteråret, hvor der er ledige perioder i udlejningen. Vi håber at få råd til at udskifte dem alle.

På vores arbejdsdag 25. marts var der et pænt fremmøde og der blev virkelig gået til den.
Rengøring, maling, lugning, vinduespudsning, opsætning af nye energibesparende lamper i køkken og gang og meget mere. Se listen på vores hjemmeside www.anholtforsamlingshus.dk . Tak
for en rigtig hyggelig dag til alle, der gav en hånd med. Næste arbejdsdag er 17. juni kl. 10.
Mød op hjælp med at passe på VORES HUS. Det tilhører jo alle anholtere. Denne dag skal vi
bl.a. opsætte nye troltexplader, som er doneret af Christian/DTU. Det skulle være de bedste
til at give gode lydforhold i huset. Vi siger tak.
Under vinterens storme har de store popler på jordmoderpladsen virket meget truende på huset og i øvrigt også på folk, der færdedes i området. Tidligere er store grene faldet af og ødelagt dele af taget. Derfor tog vi kontakt til kommunen, som nu har stynet dem, så de ikke længere er til fare. De står jo på jordmoderpladsen, som hører under kommunen.
Efter vinterens mange arrangementer kan vi se, at der er forsvundet en del fade og tallerkener. Tit bliver der jo mad til overs, som tages med hjem.
Mon ikke man så bare glemmer at levere fadene tilbage?
Se lige efter derhjemme. På forhånd tak.
Vi ser frem til endnu en god sæson,
med meget liv i forsamlingshuset.
Mange hilsner Bestyrelsen
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Anholt Kro

Vi byder velkommen til sidste

sæson med Hans som krofatter.
Jeg ser frem til at se alle mine
gamle kunder gerne flere gange.

Birgitte & Poul Anker overtager
Anholt Kro mandag den 4. september til
fortsat drift.
I den anledning vil der søndag den 3.

september være åbent hus på
kroen fra kl. 13.00 til 17.00.
I skal ikke spise hjemmefra vi
sørger for både drikke og spise og både
nye og gamle vil være at træffe

Med venlig hilsen
Hans.
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Anholt er det perfekte sted for mindfulness
I sidste uge travede et hold unge fra Sengeløse over fem intensive træningsdage på 15 t./dag Anholt tyndt. 50 km med oppakning
gennem både ørkenen, langs strandene og over "bjergene". Det var 4. og sidste ekspedition i dette års version af projekt
"Uddannelse Til Mig - fremtidens lederberedskab", der snart afrundes med hold 2's afslutning af skoleåret. OLTC står bag dette
unikke og nyskabende projekt for 6.kl. elever, og har sponsoreret mere end 300.000 DKK, 1.600 projektledertimer og skaffet
sponsorater og økonomisk støtte for yderligere 200.000 DKK + en masse gratis, professionel arbejdskraft og support.

Efter en lang rejse (8 t.)
med både tog, bus og færge og vel ankommet til
skolen, som vi havde fået

lov at låne, fik teamlederne
styr på indkvartering og
madlavning - derefter på
hovedet i soveposerne og
godnat; vi skulle nemlig op
igen kl. 03:30 og i tavshed
gå ilmarch vha. kort og
kompas til Nordstrand,
hvor vi præcis kl. 04:38

havde morgenbad i solopgangen. Fantastisk smuk
oplevelse! Ungerne tegnede deres eget postkort hver
for sig i stilhed og nød udsigten mod fyret. Tanker og følelser blev skrevet ned i den lille lommebog, og vi delte disse ting med hinanden senere i en lille sluttet cirkel. Her lytter alle til den, der taler.
Efter et par timers hvile og en selvsmurt madpakke gik turen via Kærlighedsstien til Nordklint, hvor vi øvede
os i siddende mindfulness med udsigt udover ørkenen en times tid. Derefter gik turen videre over Nordbjerg til

havnen, hvor vi nød en stor is i den dejlige sol, som fulgte os fra en skyfri himmel alle fem dage. Om aftenen
lærte alle unger i små hold at lave rigtige hjemmelavede fiskefrikadeller og filetere en stor rødspætte, som
vi med stor begejstring spiste ved bordet sammen om aftenen med mine forældre, Jette & Erik, som hjalp os
med alt muligt praktisk på hele turen (de er nemlig naboer til skolen). Af hjertet tak for en kæmpe indsats. Der
blev også indøvet underholdning til næste aften :-)
Næste morgen stod den på ørkenvandring til fyret igen efter kompas, hvor vi undervejs undersøgte forskellige
planter, så masser af dyreliv og nød udsigten ved fyret. Herude lavede vi liggende mindfulness og nød lyden af
havets sagte brusen, duften af lyng og mærkede den varme sol i ansigtet. En stor fed sæl lå på stranden og slikkede sol, og 20 af dens gode venner fulgte os nysgerrigt i havet tæt på os 3 km langs stranden til Pakhusbugt,
hvor ungerne badede igen med sælerne omkring sig.
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Samme aften var der stort hummergilde i skolens baghave til langbords, hvor der blev gået til den, og bordet
blev totalt ryddet. Sikken en succes. Der gik næsten konkurrence i at smage alt på hummeren og virkelig nyde
stemningen i haven samtidig. Dejlig aften sammen. Ungerne ryddede selv af, vaskede op og shinede hele køkkenet. Efter sjov aften-underholdning i gymnastiksalen var det tid til en smuk solnedgang set fra Byens Bakke
i total stilhed - inden vi sagde godnat igen i gymnastiksalen.
På en ø som Anholt, hvor min familie i øvrigt stammer fra på min mors side, kan det ikke undgås, at der ind i
mellem lander noget affald på de ellers så smukke, hvide strande med Danmarks klareste havvand. Lørdag var
der derfor med Borgerforeningen arrangeret fælles strandrensning, og det er en glimrende meningsfuld teamopgave for ungerne at deltage i - så i to hold hjalp alle mand til i nogle timer afsluttende med hyggelig frokostsammenkomst i skolegården.
Efter et respektfuld be-

søg ved Jutlandiamonumentet (en begivenhed som min mors
morbror Svend oplevede og overlevede) lavede vi en gående
mindfulness-øvelse over
Sønderbjerg videre over
Vesterlandet og ned på

stranden til havnen,
hvor ungerne igen boltrede sig i havets bølger.
Efter en god tur hjem
lavede vi mad sammen,
og så kom de to søde
lærere på skolen og
spillede og sang Anholtsange sammen med os. Den ene er skrevet af min gode Anholt-ven Oles mor Lene, og

den anden, Anholtvisen, synges bl.a. af Dodo og Frede Nordbrink. Til sidst på aftenen reflekterede vi alle over
de sidste dages begivenheder, læring og oplevelser, som vi delte med hinanden, inden vi mætte og glade faldt i
søvn.
Sidste dags morgen pakkede alle deres grej, ryddede op og var klar til en rask gåtur til havnen, hvor færgen
ventede på os. Efter en fin sejltur og en lang bustur hjem tog de spændte forældre imod alle ungerne kl. 21:30,
inden man efter en kort nats søvn var klar til mandag morgen - fyldt af dejlige minder i både krop og sjæl for
resten af livet. Anholt sætter sig fast inden i os, og jeg er stensikker på, at flere af ungerne en dag vender tilbage. Anholt er nemlig det perfekte sted for mindfulness, også selv det ikke er en del af en ekspedition. Sådan er
øen bare, og den giver dig én på alle sanserne.
Ekspeditionen til Anholt handler ligesom de andre moduler om hele tiden at arbejde på tre forskellige niveauer
i f.t. evnen til at optage læring og omsætte dette til praksis i skolen (da vi også har lektietræning hver torsdag
43

aften): 1) Egenomsorgsevnen (tag ansvar for dit eget liv, ha' styr på dit grej og løs dine opgaver disciplineret),
2) effektivt samarbejde (vær hjælpsom, nysgerrig og udvis overskudsmentalitet) og 3) teamledelse (grib bolden, tag de svære beslutninger og eksekver).
På dette modul træner vi (jeg selv og min jæger-ven Kurt) især det, som vi kalder for "Det indre beredskab"; et
begreb, som fik sit navn for mere end 20 år siden i f.m. mine erfaringer som leder af teams, der leverer ekstraordinære gode resultater trods de mest vanskelige omstændigheder, som man kan forestille sig (krig). I dag
kalder mange disse ting for robusthed, mindfulness og high performance. Det handler om at lære at finde ro
midt i orkanens øje, som min gode ven og mindfulness-ekspert Chris Norre ville udtrykke det.
Samlet set er det målet med ekspeditionerne - der starter med basic outdoor træning i min teambuilding base
camp med en stor tipi på Stevns kombineret med brand- og redningsøvelser 30 t. non-stop med Beredskabssty-

relsen i Hedehusene samt ture til bjergene i Østrig, hvor de lærer at gå op af bjerget med ski på, snesko og rappelle, klare sig i vildmarken Sverige og i Bosnien bl.a. med white water rafting - at ungerne gennem forståelsen for, at "udsigt skaber indsigt" i naturen kan hjælpe dem til at aktualisere deres enorme, uindfriede potentiale. Den skaberkraft, som vi alle rummer, og den kilde hvor fra alt udspringer, som gennem dedikeret træning
gør det muligt at realisere ambitiøse mål her i livet. Også i skolen, hvis man øver sig, ikke giver op og kæmper
for tingene.
Her kan du læse om sidste års ekspedition til Anholt og ungernes efterfølgende artikel: "- en helt speciel oplevelse".
Mads Cronquist

Ageren 1, Anholt by.
Anholt Røgeri åbner igen den 15. juni 2017 med Frank's berømte fiskefrikadeller og mange
forskellige røgede fiskeprodukter. Vi serverer kolde fadøl, eller et glas kølig hvidvin.
Velkommen.
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Foreningen Anholts Børn
Hele foråret har vi haft fodboldtræning 1x om ugen for børnene i alderen 4-13 år.
Næsten alle ø-børn har deltaget og det har været sjovt.
Tak til Anholt United for lån af stadion, der er sikkert nogle kommende spillere til jer.
Nedenfor lidt billeder.

Sommerens Loppemarked

bliver den 21. juli kl. 12.00-14.00
på Jordemoderpladsen.

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

Balletundervisning for børn
i uge 29 med Gitte Lindstrøm
Hold øje med opslag
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STOP DA FOR POKKER MED ROUND UP
Jeg bliver fortvivlet over at erfare, at der stadig bruges Round Up i haverne på Anholt. Har vi virkelig råd til det i den
smukke og sårbare natur der findes herovre? Her hvor vi kan høste så mange gode ting fra naturen helt gratis, og hvor
vi til enhver tid kan åbne for hanen og tappe rent og velsmagende grundvand?
Jeg er klar over at Round Up endnu ikke er blevet forbudt, ikke engang for haveejere og hobbygartnere, der kun dyrker
jorden for fornøjelsens og sundhedens skyld. Men jeg spørger: Er det i orden at svine vores gode rene grundvand til i
en verden hvor rent vand i øvrigt er en luksus? Er det klogt at sætte bier og andre bestøvende insekters liv på spil, når
næsten alt hvad vi spiser er afhængigt af bestøvning? Og kan vi bære at udsætte vores børn for kræftrisikoen der med
stor sandsynlighed følger med pesticiderne? Det må blive et stort og rungende NEJ.
STOP dog med Round

Up; betragt ukrudtet i
plænen som mangfoldighed og spis det! Lev
med at kartoffeludbyttet, eller hvad det
nu er, bliver mindre og
sundere! Gå ud og pluk
nogle vilde æbler og
brombær. Elsk bierne
for det fantastiske arbejde de gør med bestøvning af afgrøder og blomster, og beskyt dem! Dette er bare en lille investering i, at vi kan give jorden og grundvandet videre til vores børn i en tilstand vi ikke behøver at skamme os over!
Fra Malene - menneske, mor og biavler på Anholt

Rosa

TOUR de ANHOLT

PØS
Stort tak til
alle, som

har slæbt,
trukket og
lokket PØS
hjem, når
denne ivrige, lalleglade og ofte rigtig træls hund er kommet på afveje. Den bliver forhåbentlig lidt mindre lalleglad, når den bliver lidt ældre - men tro endelig ikke, at vi
prøver, og prøver at opdrage den :)

Onsdag den 19. juli
kl. 11.00
Vel mødt

Men - gode råd er dyre - når man hedder PØS. Og derfor
skal verdens bedste dyrepasser, Mille (og Line og Mads)
også have et stort, stort tak!
Kitte

Hilsen Anholt United
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Restaurant Algot fra havet

NYT !

Ishuset Anholt &

Anholt Gourmet Hotdog

ligger ud til kajkanten og med Anholt Havns
gamle molefyr som vartegn. Vores menukort
bygger på en bund af ægte råvarer og god
kvalitet, og indeholder mange variationer af
fiske- og skaldyrsretter samt kødretter.

ligger ved siden af Algot fra havet
og byder på alverdens lækkerier fra
kvalitets flødeis, softice og gammeldaws vafler
til kaffe og kage, milkshake, slushice og kæmpe udvalg af bland-selv-slik

Kæmpe Algot buffet - fredage kl. 18 - 22
serverer vi vores populære buffet som bl. a.
består af jomfruhummere, dampede laks, torsk,
røgede rejer, oksestege, revelsben, flødekartofler,
pommes frites, nuggets, alverdens lækre salater,
pesto, tzaziki, friskbagt brød, frugt o.m.m.

Anholt Gourmet Hotdog
med økologiske pølser,
hjemmelavet fyld - chili
mayo, pesto, garniture og som ekstra, sprødstegt
bacon og revet parmesan !
Her serverer vi også alt i
kaffe, kaffe drinks, håndbrygget øl fra
Ebeltoft Gaardbryggeri, liflige vine samt sodavand - nyd atmosfæren foran butikken og på
den gamle oliegrund.

1. buffet fredag uge 26 - sidste buffet fredag uge 31
(iuge 30 er der buffet TORSDAG)
(2 seatings: 1. seating kl. 18 - 2. seating kl. 20)

Live musik på Algot ca. kl. 21

Algots Ølbar !

samt ved færgetid - når vejret tillader det

04.07 - 07.07 – Helge og Rebold
09.07 - 11.07 – Anders Gantriis solo
13.-14.07+ 16.07 – Ole Bech Trio
18.07 - 19.07 – GASBOX Duo
20.-21.07+ 23.07 – The Rolling Blues Revival
24.07 - 26.07 - Schmidt & Skovgaard

fra Ebeltoft Gaardbryggeri har vi op til 12 forskellige slags spændende håndbrygget øl på hanerne bl.a. Pils, IPA, Dark lager, Golden Ale,
Porter, Sommerdrømme, Wit, Gårdbryg, o.m.m.
Og selvfølgelig også de populære sodavand fx.
rabarber, hindbær, jordbær, ingefær og citron.

27.07 – Tennis Band intim
28.07 - Tennis Band OPEN AIR KONCERT

30.07+ 01.-02.08- Tom Kristensen m/ band

Se omtale på facebook og plankeværker
47

Sider fra Ø-lægens dagbog
Dette er fra 2006/07, hvor jeg arbejdede nogle få måneder
på Senkatana klinikken for AIDS patienter nær Maseru i
Lesotho. Det var ret interessant at komme tilbage til Lesotho. Jeg havde jo arbejdet i Qachas Nek (Qachas udtales
med tungeklik, som vi sagde, når vi skulle have en hest til
at gå) Det var i 1985-86 ”in the bad days” med megen
ufred, men ingen AIDS. I firserne var der kun HIV blandt
homosexuelle hvide mænd, som havde haft råd til at rejse
til USA, og nogle få sorte mennesker og apartheid styret
kunne ikke ”care less” for nogen af dem. Vi prøvede at på-

pege, at situationen lynhurtig kunne ændre sig, men når På Senkatana behandlede vi mange Aids patienter. Vi havproblemet var på dagsordenen i Mellemfolkelig Samvirke de medicin, ikke den bedste, men den billigste, hvor patenog andre steder sagde man fra Lesothos side ”we don´t ha- terne efterhånden var udgået, og man kunne få kopipræpave that problem”.

rater. Der var mange bivirkninger til behandlingen. I Lesotho har der altid været mange tuberkulose patienter og HIV
gør at tuberkulosen blusser op fra den latente tilstand, hvor
man bare er tuberkulin positiv. Centret var berammet til
400 patienter og de var alle ambulante. Vi havde 4000 i
behandling, og hvis alle skulle have relevant behandling,
skulle vi have haft 40 000, for at dække vores del af landet.

Problem kom med 10 års forsinkelse sammenlignet med
andre steder i Afrika og i uhyrlig høj grad. Først kommer
HIV epidemien, så kommer AIDS epidemien efter ti år og
så kommer dødsfaldene efter et år.
En mand i Lesotho er først en mand, når han har en hest og
det gælder vist stadig. De unge knægte i gummistøvler er
ikke endnu værdige til at have en hest, men nok en stok.
Man har alle vegne et stort tæppe på, for der er meget koldt Patienterne kom tidlig om morgenen, blev registreret og
oppe i bjergene. Jeg husker engang vi var hjemme i Danventede, ofte 6-8 timer. Patient betyder på engelsk tålmomark under opholdet i Lesotho, da Kirstens mor døde plud- dig.
seligt. Jeg vil købe en sneskraber, fordi det var der brug for Mine sandaler var gået i stykker og jeg spurgte de to, der
om morgenerne i juni til august. Butiksekspedienten kigge- hjalp mig med at oversætte om ikke de kendte en, der kunde på mig, som om jeg tosset og ville have en sneskraber i ne reparere skoene. Det kunne han sagtens. Jeg tog en sønjuni, hvor jeg da skulle hen.

dag morgen ud til ham for at hente skoene.

Jo, jeg skal da til Afrika, hvorefter han rystede på hovedet.
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Hans kone så på mig med forundring og sagde:” Er det
ham med de store sko?” Han boede lidt uden for byen og

den anden af de to fik nogle videofilm.
Da jeg havde fået mine sko, som han ikke ville have betaling for, sagde han: ”Kom med så skal du hilse på en kollega. Hendes mundering var svært at hamle op med.

Vi kom ind i hendes klinik og i gulvet var der en fordybning.” Hvad skal den bruges til”, spurgte jeg.
Vi skal sidde omkring og indånde røgen fra den medicin,
jeg brænder af. Jeg spurgte, hvor hun fik medicinen fra og
Hun var utrolig flink og meget fortællende om hendes
virksomhed og jeg måtte fotografere.

det sagde hun var fra mange forskellige steder i hele landet.
Jeg kunne ikke undgå at se, der groede en stor busk af In-

Der var åbenbart udstyr til forskellige sygdomme.

disk Hamp udenfor og tænkte, at indånde røgen fra den
Hun sagde, at hun da godt vidste, der ville komme en hvid kunne ikke undgå at have virkning på både læge og patimand fra England. (selv om hun ikke havde fået det at vi- ent. Nu skal vi åbenbart også i Danmark til at bruge can-

de). Det havde the spirits eller hvad det var, fortalt hende. nabinol. Gad vide om vi også skal klædes anderledes på.
The spirits havde dog fået galt fat i det med nationaliteten.

Ø-læge Anders Fjendbo Jørgensen

Har lukket ned for sommeren og afholdt den årlige generalforsamling i god ro og orden. Vi åbner igen i efteråret, når det bliver
saunavejr.
Badeklubben har fået mange nye medlemmer i det forløbne år. Det er dejligt med nye ansigter i saunaen:
Et stort velkommen til jer alle!
Det virker som om vinterbadning er blevet hot, og vi har haft forespørgsler om brug af saunaen, og ridser derfor lige op: Saunaen
tilhører vinterbadeklubben og kan kun bruges af klubbens medlemmer og deres gæster indenfor sæsonen. Alle over 15 år kan blive medlem ved henvendelse til klubbens kasserer Birgitte tlf. 61397693 eller formand Malene tlf. 29902071. Det koster 500 kr. for
en sæson. For pengene får du sauna to gange ugentlig i godt selskab med klubbens øvrige medlemmer, eller du kan leje saunaen
til dig selv og egne gæster udenfor de fastsatte åbningstider.
Vil du vide mere om Anholt Vinterbadeklub, f.eks. åbningstider, reglement m.m. så besøg vores blog anholtvinterbadeklub.blogspot.dk
Velkommen i Vinterbadeklubben m.v.h. bestyrelsen
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Husk inden Skt. Hans
Som noget helt nyt vil vi her slå et slag for
fremkommelige veje
Vi beder derfor alle grundejere om at klippe hækken
og beskære alle udhængende grene fra træer og buske.
Vores slogan skal være "forbehold vejene til den gående og kørende trafik - og naturen til rekreation og dyreliv"
God sommer
Liselotte Arentz Sørensen

1000 tak til alle for opmærksomhed, gaver og højt humør til min fødselsdagsfest.
Kærlig hilsen Jørgen
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Langt Ude byder op til dans
I år kommer Langt Ude festivalen til at byde på endnu flere forskellige oplevelser indenfor alt fra dans og musik til
Kystmorfologiske udviklinger.
For tredje gang har holdet bag Langt Ude på Anholt vendt og drejet begreberne, kultur, natur og mad for at
give anholtere og besøgende anderledes møder med kunsten i samspil med øens natur.

Det hele foregår fra 1-10. august.
I år er festivalen både en del af programmet til europæisk gastronomiregion og europæisk kulturhovedstad 2017. Derfor kommer der også til at være mere fokus på ting man kan spise eller drikke. Vi vil blandt andet producere særlige is varianter med smag af øen og lave ørkenture, hvor der
også bliver smagt på naturen.
Det er dog stadigvæk kunsten, der er i førersædet. Musikalsk får festivalen
blandt andet besøg af Mirja Klippel, der sidste år vandt prisen som årets
sangskriver ved Danish Music Awards.

Vi får også besøg af forfatteren Erik Valeur, der vil fortælle
om at bruge egne oplevelse, når han skriver sine bøger. Er
man mere til selv at udtrykke sig, kan man deltage i cha-chacha danseskole og fremvise ens bedste dansetrin. Resten af
programmet kan findes på vores hjemmeside Langtude.com
eller på facebook.

Kulturforeningen er en del af festen
Da vi nu har lavet vores egen forening, så festen kan fortsætte, indbyder vi også alle festivalgæster til at være
med i vores forening, Anholt Kulturforening.
Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil være med. Og så håber vi, at foreningen udover langt ude
på Anholt kan lave en lang række af spændende kulturbegivenheder fremover.
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Det må være det gode liv
Af Caroline Sandø

Jeg var lidt nervøs, da jeg mandag morgen satte mig
ind i vores bil i København.
Traileren var pakket med babyseng, tøj, legetøj, bøger og mit liv de kommende tre måneder.
Jeg var godt klar over at vi havde fået en unik mulighed. En mulighed givet til os af to fantastiske mennesker, som udover deres eget helårshus på øen, også

når regner i med at Alberte starter i Anholt Børneha-

havde et skønt sommerhus på Anholt.

ve?”

De havde givet os lov til at låne sommerhuset, og

Det var en sød mail tænkte jeg og svarede:

derved få chancen for at stoppe og trække vejret

“Onsdag”. Og blev igen nervøs..

midt i vores storbyliv, der primært bestod af børne-

Hvad nu hvis der ikke var nogle, der gad at lege med

haveaflevering og -hentning, arbejde, madlavning og

Alberte?

pligtbaserede barselsaftaler.

Hvad nu hvis hun faldt helt udenfor, og alle de andre
børn kunne kravle enormt højt i træer og ikke var

Men havde jeg egentlig overhovedet lyst til at stoppe

bange for fugle, katte, hunde og endda myrer, som

og trække vejret?

vores stenbros-pige jo var..

Havde jeg lyst til at flytte væk fra mit elskede Kø-

Det blev onsdag og alle mine bekymringer blev gjort

benhavn i tre måneder og bo i et sommerhus på en

til skamme i løbet af det første minut.

lille ø, hvor jeg kun kendte de to mennesker udover

Pædagogerne Jakob og Mia havde sørget for den

min kæreste og vores to piger.

varmeste velkomst et barn og en mor kunne ønske
sig. Velkomsthilsen på den sorte tavle på indgangs-

Var jeg blevet for opsat på at Anders og jeg bare

døren, garderobeplads med navn, egen tandbørste,

skulle have noget barsel sammen, koste hvad det

håndklæde og krus og ikke mindst store varme smil.

ville. Selv min Københavnske frihed..
Tænk hvis jeg hadede det.. Hvis det eneste jeg kunne

Og vores store pige faldt ikke udenfor. Tværtimod.

tænke på i tre måneder var at komme hjem igen.

Hun blev taget imod af de mest kærlige og inviterende børn og forældre, og allerede fredag aften befandt

Jeg sad der i bilen og kiggede på Anders, der smile-

jeg mig alene i sommerhusets stue; Coco lå og sov i

de bekymringsfrit, og mine tanker begyndte at kred-

soveværelset og Alberte og Anders var til tøseaften

se om hans nyerhvervede fiskegrej og guitaren, som

hos Signe og Jakob sammen med alle de andre fra

han havde erklæret, at han ville bruge tid på at for-

børnehaven.

bedre sine evner til at spille på, og jeg blev endnu

Alberte kom hjem med sin mave fuld af slik og An-

mere nervøs. For jeg har ingen hobbyer, jeg gider

ders med sin fuld af gin og fortalte om søde børn,

ikke fiske, jeg gider ikke spille guitar, jeg gider ikke

Disney sjov og gode forældre. Og jeg blev glad helt

lære at strikke eller male akvarel. Og hvad fanden

ned i maven.

laver man så på en ø?

Som dagene gik begyndte de der grå tanker lige så

Mailen fra børnehaven gjorde mig kortvarigt tryg:

stille at fordufte.

“Tiden nærmer sig og vi glæder os til at se jer. Hvor52

Vi var bare glade og trygge.

kigge ud over den uspolerede og mange meter bred-

Jeg selv udvidede mine løbeture og derved mine lø-

de sandstrand, gå på Nordbjerg og kigge ud over det

beruter, jeg opdagede at det at bruge halvanden time

blå vand, stå i toppen af Fyret og kigge ud over den-

på at lave morgenmad og yderligere halvanden time

ne her lille ø, der rummer så ubeskrivelig meget

på at spise den, sagtens kunne betegnes som værende

skønhed på så utrolig få kvadratkilometer.

en hobby.

Vi har været her i over 2 måneder nu og rejser hjem

Jeg løftede hagen og kiggede ud på noget af den

om 3 uger.

smukkeste natur, jeg har set og fandt ud af at iskoldt

Vores ældste datter er lykkelig. Hun har veninder,

og helt rent rindende vand fra hanen faktisk har sin

legeaftaler om eftermiddagen, fodboldtræning hver

egen duft.

tirsdag, hun hilser på alle hun kommer forbi, og hun

De mennesker, der omgav os på denne her lille ø var

bliver bedre til at cykle, for hver dag der går.

nogle af de mest åbne, betænksomme og inkluderen-

Hun aer fremmede katte på vejen og råber: "hej hej

de mennesker, jeg havde mødt i mit liv, og jeg kunne

lille hund" hver gang vi går forbi lægens hus, hvor

mærke, at jeg faktisk trak vejret dybere og mere æg-

hunden gør højt og insisterende på den der glade

te, end jeg havde gjort i meget meget lang tid.

hunde-måde til alle forbipasserende.

Og nu sneg sig en ny bekymring ind: tænk hvis jeg

Hun er ikke bange for noget, hun er ikke vattet, hun

ikke ville tilbage til København igen?

er derimod selvstændig, handlekraftig, sjov og viljestærk.

Det blev Anders’ fødselsdag og Jakob kom på besøg

Det er som om at alle de forcer, som indtil nu har

efter maden og drak en øl. For det gør man bare her-

ligget lidt skjult i hende, har fået lov at leve og kom-

ovre. Ikke alle de aftaler, ikke en masse praktik og

me op til overfladen her på Anholt.

noter, der skal skrives i kalenderen, man kommer
bare forbi og drikker en øl. Det var en stjerneklar

Vores yngste datter har lært at kravle og er en glad,

himmel, men Anders og jeg havde siddet under lune

dejlig pige med evigt røde kinder og små brune hæn-

tæpper på vores overdækkede terrasse og ikke lige

der.

fået kigget op. Efter vi havde rost Anholts natur

Anders er en helt igennem tilfreds mand. Hans pro-

ustyrlig meget, sagde Jakob på sin drevne nordjyske

duktionsleder-hjerne har fået fri, og hans hænder har

facon: "Jamen, vi har også mange stjerner herovre,

fået lov til at tage styringen og fælde træer med mo-

det er så ment også flot.."

torsav, fiske på smukke, mennesketomme strande

Og vi fik kigget op, og stjernerne faldt lige ned i ho-

om aftenen og øve guitar-skalaer i de lange, dovne

vederne på os. Det var ikke en overdrivelse, der var

og helt uundværlige weekendmorgener.

stjerner overalt, det er ét af de smukkeste og mest

Jeg selv føler mig stærk. Fysisk stærk, fordi jeg har

uforglemmelige syn, jeg nogensinde har set.

haft mulighed for at komme i mit livs form ved de
mange løbeture og træningen, men også psykisk

Anholt er unik, det er ingen overdrivelse.

stærk, fordi jeg har fundet ud af, at det er muligt for

Et unikt sted i Danmark, som jeg håber aldrig bliver

mig at leve et helt stille og roligt og simpelt liv, hvor

spoleret. At øen får lov at leve sit eget stille liv, med

muligheden for at købe nogetsomhelst efter kl. 18

mennesker, der holder af den, og gerne vil passe på

ikke eksisterer og min daglige dosis af overdrevet

den.

dyr to-go caffe latte, er blevet erstattet af neskaffe,

Der er intet smukkere end at stå på Vesterstrand og

og jeg savner intet af det.
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Jeg savner ikke min dyre kaffe eller rugbrødsbollen

Men følelsen af ultimativ lykke har jeg fundet ud af,

med ost fra Lagkagehuset, jeg har ikke behov for at

er når jeg er hjemme i København omgivet af An-

købe alt muligt, hver gang jeg træder ud af min ho-

ders, vores piger, mine søstre, nevøer, niecer, foræl-

veddør. Jeg bliver ikke lykkeligere af 24 timer i døg-

dre og mine bedste veninder.

net at have muligheden for at gå i Bilka og købe et
fladskærms-tv eller take-away mad fra samtlige af

Og derfor kan Anholt aldrig blive mit hjem, og der-

verdens køkkener inden for en radius af en kilometer

for kommer livet her på øen ikke til at blive vores.

fra mit hjem. Tanken om alle de fristelser begynder

Men får vi mulighed for at pakke en taske og hive

at stresse mig nu. Jeg tror, at livet herovre har lært

nogle måneder ud af kalenderen igen på et andet

mig at tøjle den stress og tøjle tanken om fristelser-

tidspunkt, vil jeg ikke tøve et eneste sekund med at

ne. Ingen mennesker har akut behov for at købe hve-

tage færgen herover, for det her liv er helt klart et

demel i Netto kl. 23.30. Heller ikke mig.

godt liv.

Heller ikke selvom jeg kan.

Fakta:

Jeg elsker det her liv, jeg elsker denne her ø, men jeg

Anders (35), Caroline (30)

elsker også København. Jeg ville aldrig bytte de her

Alberte (4), Coco (10 måneder)

tre måneder med noget, for jeg har givet mit til tider

Bor til daglig på Amager i København, hvor Anders

bekymringsfyldte hoved helt fri.

er produktionsleder på et Tv-selskab og Caroline

Følelsen af ultimativ frihed fandt jeg for kort tid si-

snart er færdiguddannet journalist.

den, da jeg efter en 15 kilometer lang løbetur, løb ud

Har som del af barsel taget tre måneder til Anholt.

på Vesterstrand, smed alt tøjet og badede i det kolde
hav.

ANHOLT BIBLIOTEK
v/ Gyrite Andersen

Norddjurs Bibliotek har været pa Anholt for at gennemga bogsamlingen, kassere og tilrettelægge
bibliotekets fremtid.
Samtlige bøger er nu stemplet ”kasseret”, hvilket betyder, at bøgerne ikke længere figurerer i det
samlede danske bibliotekssystem, men kun forefindes pa Anholt Bibliotek. Mange har i tidens
løb købt udgaede, kasserede biblioteksbøger – sa man skal lige holde tungen lige i munden og
ikke forveksle de bøger som Anholt bibliotek ejer og som er stemplede KASSERET med de bøger,
man evt. har købt ved en anden lejlighed.
I modsætning til hvad der tidligere er blevet annonceret – sa bliver der ikke etableret en scanner
pa Anholt Bibliotek. Vi fortsætter med det meget gammeldags, men i øvrigt fuldt ud funktionsdygtige system med handskrevne kartotekskort.
Derudover kan man som hidtil bestille bøger pa nettet, som leveres en gang ugentligt pa Anholt Bibliotek, hvor
man kan hente dem og aflevere dem igen, hvorefter biblioteksassistenten leverer dem tilbage til fastlandet.
Vi arbejder pa at finde et system, hvor der bliver en form for selvbetjeningsbibliotek. I stedet for at scanne de lante bøger ind med sygesikringsbeviset, saledes som man mange steder gør det pa fastlandet – finder vi ud af at lave et system, hvor den enkelte laner selv noterer sit lan pa kartotekskortet, hvis man vælger at ga pa biblioteket
uden for den tid, hvor biblioteksassistenten er til stede.
Det vil fremover være muligt at lane flere forskellige tidsskrifter, som vi far tilsendt og vi vil fortsat modtage nye
bøger til samlingen fra Grena.
Endelig er bibliotekets PC er lige nu pa fastlandet for at fa indlagt systemer, der betyder, at man fremover kan
blive oprettet som laner i Norddjurs Bibliotek uden at skulle møde personligt op i Grena.
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Velkommen til disse sommeråbningstider 2017
Fra lørdag d. 24. juni til fredag d. 30 juni:

0800 - 2000

Fra lørdag d. 1. juli til fredag d. 4. august:

0730 - 2100

Fra lørdag d. 5. august til fredag d. 11. august

0800 - 2000

Derefter fra d. 12. august til d. 22. oktober:

Lørdage 0800 - 1200
Søndage 0800 - 1200
Mandage til torsdage 0900 - 1200 og 1400 - 1800
Fredage 0900 - 1200 og 1400 - 1900
I forbindelse med det årlige Marathonløb:
Fredag d. 1. september 0900 - 1200 og 1400 - 2000
Lørdag d. 2. september 0700 - 0930 (Obs.) og 1500 - 1800

POST- OG BANKFORRETNINGER
kan i højsæsonen (Uge 26 til 32) KUN foretages i tidsrummet:
0800 - 1200
(dog ikke søndage)
LokalBrugsen hjælper gerne med at bestille varer hjem fra Nettorvet.
Send os en e-mail, vi bestiller, og så kan man afhente og betale hos os.
Vi giver 5% rabat på køb fra Nettorvet

FLÛGGER Grenaa er leveringsdygtig i alle gode malinger.
Bestil selv hos farvehandleren på 86323888
og hent dine varer i Lokalbrugsen.

Vareudbringning:
Gratis ved køb over
1500 kr.
Fastboende
pensionister:
Gratis 1 gang
pr. uge
Ellers 60 kr. pr.
udbringning
Vareudbringning alle
dage om efter-middagen
før færgeankomst, dog
ikke søndage.

NYT! NYT! NYT!
Håndkøbsmedicin fra GRENAA APOTEK (86 32 14 22) skal man selv bestille og
så kan man afhente og betale i LokalBrugsen.

Ved varebestilling brug:
E-mail: 02100@coop.dk

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 10 kg eller fylder mere
end normal håndbagage, skal kunden selv arrangere fragt hjem fra havnen.

Vi kan følges på Facebook: LokalBrugsenAnholt
vedr. forskellige happenings i vort rummelige regi.
Forhør i butikken om tilmelding til vor SMS-service
LokalBrugsen telf. 86319020
Med venlig hilsen hele personalet.
55

Alle ønskes en solrig og stinkfri sommer i
højtidlig anledning af hvilken vi har slukket
cigaren og fjernet de sidste isinger.
Alle er velkomne til at troppe op og prøve at
finde Brugsens hovedindgang.
Med venlig hilsen hele personalet.

…
Befolkningstallet på Anholt
er desværre faldende
Nyt fra Havnen:
Klaus ejer da ikke
hele Molevitten….

Graveren til Nina:” Sig mig Nina, hvem har egentlig den gravplads,
som du sætter blomster på”?
Nina: ”Det har min farbroder”
Graveren: ”kommer han aldrig HER OP og hjælper”?
Nina: ”øhhh”
Karen er ikke spor dum - hun er bare fjollet
Og Gösta er ikke spor syg - han er bare ved at dø.
Hellere tage til Anders
end til Randers….

Gø-tilbud på hundemad

Jesus sagde: ”Lad de små børn
komme til mig”...
...Men de behøver jo ikke komme
fra Præsten alle sammen.

Det kræver NRGi at få en rejsning

Alt optaget
på handicaptoiletterne….

Har I hørt at papegøjen er
tilbage?
Helge har set Nina højt oppe i
magnoliatræet!

Udsigten til gratis net på
havnen tiltrækker fiskere fra
hele Kattegat.

To meget anvendte flasker
på øen for tiden - om nogen
af dem holder krybene væk,
vides dog ikke med sikkerhed...

Nu deler Brugsen både varer
og uddeler ud

Redaktionen ønsker alle vore
læsere en solrig, varm og lang
sommer

Men alkoholprocenten er
stigende….

