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Skriv din titel  Dato       Kl.        Emne                          Sted                           Arrangør 

Aktivitetskalenderen 
Redaktionen af dette nummer 

 

Kirsten Nøhr 
            kin.nohr@gmail.com 
Etly Steenberg 
 etly@mail.tele.dk 
Signe Hylby 
 hrsocialraadgiver@privat.dk 
 

Deadline næste nummer: 
Mandag den 11/11, 2019 

 

Forventet udgivelse: 
Uge 49,  2019 

 

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

 

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

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

 
ANHOLT-POSTEN udgives af  
Anholt Borgerforening med støtte  
fra Menighedsrådet og udkommer  
4 gange årligt.  
 

Medlemskontingent til  
Anholt Borgerforening: 
(kun for fastboende på Anholt) 

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

(inkl. abonnement på Anholt-Posten) 
 

Abonnement på Anholt-Posten: 
Tilsendt med post/uddelt  
på Anholt:     250 kr. 
Tilsendt pr. mail:   200 kr. 
Kontingent og abonnement indbetales 
på konto i Danske Bank 1551 – 
1222538, eller MobilePay 39455,  
på turistkontoret eller til kassereren. 
Nye medlemmer af borgerforeningen 
og nye abonnenter kan henvende sig til 
kassereren Poul Jessen-Klixbüll 
(pklix@pc.dk el. 66108054). 
 
Oplag dette nummer: 300 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Tirsdage 
ulige 
uger 

19.00 Sy– og strikkeklub Menighedshuset Ulla og Berit 

8/10 19.00 
Livestreamede fore-
drag 

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

Efterårs-
ferien 

 Spiseriet åbner Spiseriet Spiseriet 

13/10 18.00 Plukkemiddag Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg og Anholt Gin 

14-17/10  Højskole 
Malles værksted 
m.m. 

Anholt Højskoleforening 

14/10 19.30 
Borgermøde om  
Fibia 

Forsamlingshuset 
Fibia og Anholt Borgerfor-
ening 

15/10 10.00 
Byvandring med  
Maria 

Start museet Museet 

15-17/10 10.00 Museet åbent Museet Museet 

15/10 20.00 
Efterårsbal med live-
musik 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg   

17/10 10.00 
Byvandring med 
Frank 

Start museet Museet 

17/10 19.00 Koncert i kirken Kirken Anholt Menighedsråd 

18/10 10.00 Dans for børn Gymnastiksalen Foreningen Anholts Børn 

18/10 20.00 Høstfest Dørken Anholt Gin 

19/10 10.00 Dans for børn Gymnastiksalen Foreningen Anholts Børn 

19/10 15.00 Dans for voksne Gymnastiksalen  

22/10  
Livestreamede fore-
drag  

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

23/10 18.00 
Spise– og samværs-
klubben starter 

Forsamlingshuset Forskellige kokke 

26/10  Kunstnerisk projekt Mere info følger Maiken 

29/10  
Livestreamede fore-
drag 

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

31/10 17.00 
Madhold for mænd 
starter 

Skolens køkken Deng, Birgitte og Signe 

1/11 18.00 Halloweenfest Skolen Foreningen Anholts Børn 

2/11 12.00 Tøjbyttedag Gymnastiksalen Berit og Signe 

5/11  
Livestreame-
de foredrag 

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

12/11  
Livestreamede fore-
drag 

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

19/11  
Livestreamede fore-
drag 

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

26/11  
Livestreamede fore-
drag 

Biblioteket 
Århus universitet, Gyrite og 
Simon 

1/12 14.00 Andespil Forsamlingshuset Anholt Borgerforening 

9/1 16.00 Generalforsamling Skolen 
Støtteforeningen til Anholt 
skole og børnehaves uden-
øsaktiviteter 

26/1 14.00 Anholt har talent Forsamlingshuset 
Forsamlingshusets aktivi-
tetsudvalg 
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Foto: Gyrite Andersen 

Siden sidst 

 

År for år bliver sommeren mere og mere travl, både for dem der beskæfti-

ger sig med servicering og turisterhverv, men også for den almindelige an-

holter. Anholt har besøg af rigtig mange gæster. Vi afholder mange arran-

gementer, hummerdage, loppemarkeder, cykelløb, byvandringer, fodbold-

kampe, åben hus på skolen, maleriudstilling, maraton, dragetur,  festivaler 

og meget andet. Heldigvis har vi stadig ingen badeland eller minigolfbaner, men vi har natur og fantastiske 

badestrande og måske er det derfor så mange holder af Anholt og kommer tilbage år efter år. 

Der var masser af liv på havnen og i byen, lidt mindre i Ørkenen, selvom det gav flere gående til fyret efter at 

det er lykkedes ”Fyrets Venner” at få adgang til fyret. 

Kirken har holdt fødselsdag, en stor begivenhed, der kan læses mere om inde i bladet. 

I forbindelse med kystsikringen har vi fået en ny, meget børnevenlig strand med høfder man kan sidde og ny-

de solnedgangen på. Sommeren er gået godt, ingen ildebrande trods alt blev så tørt så tørt i eftersommeren. 

Det er dejligt at vi alle passer så godt på vores ø, både  fastboende og sommergæster. 

Siden sidst har vi fået flere nye fastboende, men som de fleste kender i forvejen, nemlig Jørgen, Klaus og An-

ja. Rikke og Alba og Jakob Gede. Lars har boet her længe, men er åbenbart et så kendt ansigt i forvejen at vi 

har glemt at skrive ham på. 

Desværre er Susann, Cocco og Cecelie flyttet og dem savner vi. Carsten er her heldigvis stadig, så mon ikke 

også familien kommer på besøg indimellem. 

Vi har besøg af Stine som skal være her i 3 måneder og under projekt ”Prøv en ø” er Maiken her og snart 

kommer Nanna, Sylvester og Vitus. Velkommen til jer alle. 

Skolen med forældre har været på Islandstur i september, mere herom inde i bladet. 

Der er kommet et nyt kendt ansigt på færgekontoret, nemlig Karen Konge. 

Projekt Dark Sky arbejder fortsat på at få vores fantastiske stjernehimmel Dark Sky certificeret. 

Og nu er det blevet efterår, tidligere mørkt om aftenen, tid for hygge og ferie til anholterne. 

Nu glæder vi os til vinterens faste og nye arrangementer. Og som det fremgår af aktivitetskalenderen på mod-

satte side er der masser at gå til. 

Vi ses i julenummeret. 

Redaktionen 

 

Sommer 2019, juli måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 11576 

  Antal passagerer med air taxi:  750 

  Antal overnatninger i havnen:  7790 

Sommer 2018, juli måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 11074 

  Antal passagerer med air taxi:  856 

  Antal overnatninger i havnen:  8387 

Sommer 2019, august måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 4325  

  Antal passagerer med air taxi:  330 

  Antal overnatninger i havnen:  1802 

Sommer 2018, august måned 
 

  Antal passagerer med færgen: 4791 

  Antal passagerer med air taxi:  428 

  Antal overnatninger i havnen:  1750 
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Oktobernyt fra Anholt Borgerforening 
 

Det årlige møde mellem borgerforeningens bestyrelse og Norddjurs Kommunes kontaktudvalg for Anholt blev afholdt 

den 27. juni 2019. Et af punkterne på dagsordenen omhandlede lokalplanen for Anholt havn, der er under udarbejdelse. 

Efter en intern høring i Norddjurs Kommune skal forslaget til lokalplan godkendes i miljø- og teknikudvalget, økonomi-

udvalget og kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019. Herefter sendes lokalplanen til offentlig høring. I høringspe-

rioden på 8 uger vil det være muligt at komme med ændringsforslag. Den endelige politiske behandling finder således 

først sted i 2020. 
 

Et andet punkt, som har været på dagsordenen flere år, er udpegningen af områder til havbrug tæt på Anholt og Djurs-

land. Borgmester Jan Petersen gav en orientering om de høringssvar, kommunen har givet til NaturErhvervsstyrelsen. 

Til stor glæde for de kommuner, foreninger og organisationer, der har protesteret mod planerne om havbrug, meldte re-

geringen den 26. august 2019 ud, at den indstiller lovgivning om havbrug, så der sættes en stopper for at opdrætte flere 

fisk i danske havbrug.  
 

På mødet fremsatte borgerforeningens bestyrelse ønsket om, at der bliver genindført sirenevarsling på Anholt. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at sirenevarsling vil give øget tryghed for såvel fastboende som øens gæster. Ønsket vil blive 

forelagt beredskabskommissionen, som er øverste myndighed for området. 
 

Repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen og Sammenslutningen af Danske Småøer besøger hvert år mindst en af de danske 

småøer. Den 10.-12. september 2019 var det så Anholts tur til at få besøg. Formålet var at besøge virksomheder, forenin-

ger og organisationer, der har modtaget ø-støttemidler, FLAG- og LAG-midler. Borgerforeningens bestyrelse fik på et 

møde lejlighed til at fortælle om bl.a. kystsikringsprojektet og Anholts deltagelse i projektet "Nye naboer- mere øliv". 
 

Borgerforeningen deltager som nævnt i tidligere udgaver af Anholt-Posten i projektet "Nye naboer - mere øliv", hvor 7 

småøer mødes i workshops med det formål at skabe bosætning og flere arbejdspladser. Den 3. workshop blev afholdt i 

Odense den 4.-5. oktober 2019, hvor der blev fokuseret på kortlægning og strategisk brug af netværk og relationer med 

betydning for bosætning. Udover disse workshops er der etableret interne møder på Anholt, hvor det ikke kun er besty-

relsen, der deltager.  
 

Aarhusfirmaet Fibia vil udrulle fibernet på Anholt, hvis der er tilstrækkelig tilslutning inden den 1. november 2019. Be-

styrelsens engagement i projektet er alene at uddele og hænge informationsmateriale op på plankeværker og eventuelt 

arrangere et offentligt møde i forsamlingshuset. 
 

Anholt har fået to nye foreninger Anholt Fyrs Venner og Dark Sky Anholt, som bestyrelsen ønsker velkommen. Begge 

foreninger henvender sig til såvel fastboende som turister. 

Pbv.  

Poul Jessen-Klixbüll 

 

Nyt fra Anholt Borgerforening 

Elektrisk ladcykel sælges 

Amladcykler.dk. Som ny. Kørt 50 km. Sælges fordi motoren og jeg næsten ikke kan 

klare at komme op ad Høje Møllevej med læs på, som det ellers var formålet. Med over-

dækning, små bænke og seler til børn. Nypris 11.000 kr., sælges for 6.000 kr. Ring til 

Henrik på 21 64 09 82, og se og prøv cyklen på Nordbjerg i efterårsferien. 
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Redaktionen har ordet…. 

Tak for tilsendte annoncer, indlæg, notitser og artikler. Vi anmoder om at deadline overholdes og at indsendte ar-

tikler sendes i en mail eller i Word/Publisher. Medsend gerne illustrationer i jpg-format. Hvis du/I har ideer til 

interessante emner, fine billeder eller sjov til bagsiden, så kom med det. Vi anmoder om at indsendte artikler har 

almen interesse og handler om holdninger til sager og ikke til personer.                                                 

 Redaktionen 

Kitetræf Anholt Uge 30 

 

Har endnu en gang sendt en kæmpe check til støtteforenin-

gen til Anholt skole og børnehaves udenøsaktiviteter.  

 

14.361 kr. har de indsamlet i år!  

 

Det er vi, og Anholts unger, virkelig glade og  

taknemmelige for. 

Bestyrelsen 

Udover indsamling til Anholts Børns Udenøs Aktiviteter fik Kiterne i år samlet kontanter og sponsorater ind til to nye 
mål til det legendariske Anholt Station. Målene er nu udskibet og opstillet.  
 
Vi glæder os til at møde Anholt United til 2020 kampen! Og ham Dommeren mener vi så, det er os der har købt i 2020! 
Husker I forresten 2018 da det stærke Kitehold udslettede de lokale helte! 

Peter Grønne 

Foto: Bo Led Andersen 
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”De Unge Styrer For Vildt ” 

Som sommerferiegæst på Anholt - og i øvrigt gæst 3-4 andre gange i løbet af året - i nu 20 år - har jeg lyst til at udtrykke min tak-
nemmelighed overfor alle de mange anholtere samt supportere fra fastlandet, der år efter år gør et fantastisk stykke arbejde, der 
resulterer i, at alle vi andre gæstende blot kan komme dumpende henover sommeren og nyde det flotte og høje aktivitetsniveau. 
Når vi taler om Anholt – og når der skrives om Anholt, så handler det af vældige gode grunde primært om den enestående og 
unikke natur på Anholt, som vi alle elsker så højt. Jeg starter sommeren med at gå på Sønderstrand eller Nordstrand og causerer 
indvendigt over det forunderlige i, at jeg kan bade på Danmarks bedste strande nærmest helt alene. Ikke fordi jeg ønsker at være 
alene – sådan er det bare! Selv på en formidabel sommerdag, som eksempelvis de seneste to år, er vi højest 30 mennesker på 1 
km på Sønder- og Nordstrand. Når jeg så returnerer til fastlandet og vennerne inviterer til komsammen i Korsør, Espergærde eller 
Århus og opfordrer til badning, slår det mig altid ’at de virkelig har lyst til at hoppe i det mudderhul’. Os der kommer på Anholt er 
privilegerede. 
Det der udover den fantastiske natur gør Anholt til noget helt særligt og unikt er kombinationen af den enestående natur med et 
meget højt socialt engagement primært båret af fastboende anholtere men også mange supportere. 
På en ø med måske omkring 130 fastboende tilbydes vi pt. at købe frisk fisk på havnen, gourmetkaffe, lokale deller og fisk både 

her & der, spise på 6-7-8 spisesteder, deltage i by- og naturvandringer, få transporteret os selv og vores bagage, spise i Fyrgår-

den, deltage i festival, udstillinger, købe lokale gartneri- og kødprodukter i en oplevelseshave, anholtkartofler, smage på lokal 

sprit- og humle, så man bliver Løkke-lig og går i Dørken, drikke ’Dark N’ Stormy’ med fødderne i vand og nyde gratis orakler, købe 

gaver, blomster, gå i brugs- og sparkonge shopping center, hvor de jo nærmest altid har alt, deltage i boule og cykelløb for unge 

og overrislede, sove på vandrehjem, på B&B med en have skønnere end noget Bo Bedre nogensinde har vist, og Danmarks bedst 

beliggende campingplads uden hoppeborge og andet plasticskrammel, spille fodbold, overvære eller deltage i kitesurfing, yoga 

med helt op til 3-deltagere inkl. yogien, paddle boards, pop-up aktiviteter, diskotek, kunst, deltage i den nødvendige ’debatten’ 

og mange, mange andre fuldstændig langt ude-aktiviteter. Sejlerne kan promenere deres nye tøj og sko og finde nogle hundrede-

laser frem. Helst mange. Tanterne er kommet i ærøske gevandter, og har fundet nye kunder. Vores cykel-lig får special treatment 

år efter år. VVS'eren, tømreren, og ham der mest er elektrikeren for tiden har endda tid til at komme forbi mit hus, selvom han 

har 100 gæster i den anden ende af øen. Berlingeren leveres nu også samme dag - engang imellem. Tante Berlingeren skrev end-

da forleden, at Starbucks har smidt sugerøret ud worldwide - en idé de har annekteret fra oraklet på Anholt, stod der. Arla og 

Geranium burde sende deres medarbejdere med Anholtfærgen for at lære om fødevarer, catering og service! På øen er der gour-

metmad Ved en vej til nogle dage - nærmest året rundt - og så er der God Bless! kartoffelmadder på Royal Copenhagen!, når vi 

trænger til det. Og det er tit. 

Det er æstetik! Det er klasse! Det er formidabelt!, hvad vi bliver tilbudt! Der er ingen andre steder i Danmark, hvor æstetikken, 

mulighederne og servicen er så fantastisk. 

Vi kan endda ringe til politiet, gå i kirke eller komme til hos lægen - endda med det samme - i modsætning til derhjemme, hvor vi 

skal vente til om torsdagen kl. 13.20, og løsningen ligger naturligvis allerede i lægens køleskab!  

Det er enestående, hvad vi bliver mødt med af initiativer og service. Tak for det. Vi elsker jer for det. Det er det, der sammen med 
naturoplevelsen, gør Anholt til noget helt særligt. 
Både for tyve år siden og for ti år siden har jeg stået både på havnen og i byen og måttet knibe mig selv i armen af begejstring, 
fordi jeg på få hundrede meters mellemrum var i stand til at bevæge mig mellem to steder, hvor der blev spillet en eller anden 
form for live-musik - på et formidabelt højt niveau.  
Tiderne skifter, det er kun naturligt. Molevitten har midlertidigt fået et forkert navn – for det er naturligvis en Molevit, der ligger 
der, det kan enhver se. Men hvad er endnu værre - øens bedste lokale ligger øde hen! 
Samtlige sammenlignelige sommer-steder i Danmark – uanset at de fleste selvfølgelig ikke er i nærheden af os (!) mht. æstetik, 

charme og aktivitetsniveau – er afhængige af det såkaldt unge – eller yngre segment. Ingen af os har vel lyst til at høre at sejlere, 

kite-surfere, campister og andre en dag, når vi møder dem i Skagen, Helsingør eller Fanø komme med kommentarer om at de 

”ikke længere kommer til Anholt, for der sker jo ikke noget....”.  

”De Unge Styrer For Vildt”, som nogen elsker at sige! Specielt de unge selv! Der plejer at gælde en ”lovmæssighed”, der handler 

om, at hvis de unge ikke rigtig gider det.....så de gider de ’gamle’ det heller ikke rigtig over tid. Det vil sige, at hvis ikke vi formår at 

tilfredsstille det unge segment – så kommer der også færre af de ’gamle’ og måske mere købedygtige segment over tid. Så selv 

om en gammel sejler, anholter, sommerhusgæst eller campist kan finde på at brokke sig over de unges larm i dag – så ender den 

selv samme person med at vælge os fra over tid ’fordi der ikke sker en skid’. Og hans børn gider os i øvrigt heller ikke. Sådan ple-

jer det at være. Og det gælder nok også Anholt. Bliver Anholt mindre populær og kommer der færre gæster, kommer der for-

mentlig heller ikke flere fastboende, snarere færre. Fastboende vil få sværere ved at realisere deres ejendomme. Der gælder der-

for den samme ’lovmæssighed’ for Anholt som alle andre steder i verden, at vi er nødt til at catere og akkommodere for de yngre 

generationer, unge segment – whatever vi vælger at kalde dem. Ikke specielt af hensyn til de unge - men af hensyn til os alle!  
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Jeg håber derfor på en fremtid for Anholt, hvor vi fortsat formår at gøre det spændende for de unge at komme til Anholt, bo på 
Anholt uanset om det er kortere eller længere perioder. Vi ’gamle’ tager ikke skade af ’larmen’, uden den bliver vi fattigere ikke 
kun økonomisk men også socialt og menneskeligt. 
Jeg deltager meget gerne i aktiviteter, der kan fremme den fortsatte yderst positive udvikling af Anholt i samarbejde med de me-
get aktive anholtere og andre, der er knyttet til Anholt.  
 
Tusind Tak til jer alle. 

Keld/Sønderstrandvej 48. 

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

Jens Christian von der Maase. 

Hovedvagtsgade 6. 4.  tv. 1103 København K. 

Mail adresse:  jm@hovedvagtsgade6. dk 

Tlf.: 33113636. 
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Da Anholt Kirke fejrede sit 150 års jubilæum i 1969 

Mine forældre holdt ferie på øen dengang og var na-tur-ligvis på benene fra morgenstunden den 22. juni.  

Min far har fortalt følgende om jubilæet: 

 

Kongeparret blev på flyvepladsen modtaget af amtmanden over 

Aarhus Amt. Han var i amt-mandsuniform, som det fremgår af det 

billede fra Kammerherregårdens have, hvor han står i baggrunden 

mellem Frederik von der Maase og dronningen. Under vejs til præ-

stegården, hvor kongeparret fik en hurtig kop kaffe og mulighed 

for at nette sig efter flyveturen stod anholterne – og mine forældre 

på turen i vejsiden for at hylde majestæterne. Far hørte en lille pige 

sige højt, da amtmanden passerede: ”Han har høne på hovedet”! 

Mon pigen lever endnu? 

 

Fru Violet Hansen, som dengang drev kro i Kammerherregården, skulle som anført lave frokost til kongeparret med føl-

ge. Herom har chefen for radarstationen, kaptajnløjtnant Røssel fortalt, at fru Violet pure nægtede at lave mad på jubilæ-

umsdagen, med mindre hun forinden havde fået et nyt komfur, så Frederik von der Maase måtte gribe til lommerne, hvis 

ikke det hele skulle gå i vasken. 

 

Kongen var under besøget ledsaget af en af sine adjudanter, major Erik Abildgaard Nielsen (”slagteren” kaldet i hæren). 

Midt under frokosten havde han til Røssel bemærket: ”Nu er den hjemme”! Indtil da havde 

kongen været noget mut. 

 

Mine forældre deltog ikke i gudstjenesten. De ville ikke tage pladsen op for anholterne, men 

kirken var nu ikke engang fyldt ved den lejlighed. Efter pausen i præstegården vandrede man til 

kirken ad smøgen mellem Albert Sørensens hus og præstegården. Forrest kongen og amtman-

den, bagest dronningen og præsten. Da man var nået halvvejs, råbte dronningen: ”Frederik, Fre-

derik, vent lidt – præsten har glemt sin prædiken”. En kort pause, mens Arne Busk Madsen ind-

hentede det forsømte.  

Han har selv fortalt historien. 

Sten Krarup 

Fra det gamle arkiv 

Øen modtager kongeparret i 1969  

Kongeparret hilser på øens præst Arne 
Busk Madsen og frue.   

Endnu et royalt besøg på Anholt 

Dronning Margrethe og Prins Henrik ankom torsdag formiddag d. 26.maj 
2011 til Anholt på fjerdedagen af deres sommertogt. De tog turen fra Kon-
geskibet Dannebrog til Anholt havn ombord i deres chalup.  
Programmet omfattede blandt andet øens kirke og fyrtårn, og de kongelige 
gæster indtog deres frokost på Restaurant Molevitten. 

Den sidste del af besøget gik forbi skolen og redningsstationen, inden 
dronningen og prinsgemalen sidst på eftermiddagen forlod øen i en heli-
kopter. 

Kitte 
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Anholt Gin 

Kære Nye Plukkere, Kære Gamle Plukkere.. 
 
Tiden nærmer sig. Enebærrene er ved at være modne. Vi glæder os usigeligt til at få høsten i hus og vi glæder os til at se 
jer alle til en hyggelig uge. 
 
Her er lidt info: 
Vi lægger som altid hårdt ud med en middag og en fest..! 
I samarbejde med Kultur- og aktivitetsudvalget, disker vi søndag d. 13/10 op med en plukkemiddag bestående af intet 
mindre end efterårets største klassiker - Gule ærter.. 
 
Prisen for mad bliver kr. 55; for tilmeldte plukkere og kr. 80; for ikke tilmeldte. Der bliver mulighed for at købe drikke-
varer. Middagen foregår i forsamlingshuset og kræver tilmelding. 
Efter middagen vil vi fortælle lidt om, hvor man i de næste dage kan/må plukke enebær, ligesom vi gennemgår hvordan 
bærrene nemmest plukkes samt hvilke bær der kan godkendes. Vi vil også her gennemgå de ”nye plukkeregler” 
 
Tirsdag er der Efterårs Bal i forsamlingshuset, hvor vi forventer at hele øen møder op og fester.. Livemusik er en selv-
følge.. ;) Og så fester vi i forsamlingshuset til vi ikke gider mere. 
Humleløkken har garanteret, at der er friskbrygget Anholt øl fra Anholt Bryghus. De har også garanteret, at der er nok..;) 
 
Sideløbende med alle disse festligheder plukker vi på livet løs indtil fredag d. 18/10, hvor der holdes stor høstfest på 
Dørken. Her vil vi løfte sløret for nogle af de ting, der kommer til at ske med Anholt Gin i 2020. Vi skåler i Anholt Gin 
og fester til nok er nok.. ;) 
 
Vi kan desværre ikke give jer sommerhuse og villaer. Det ville vi ellers gerne, men der findes en bemærkelsesværdig 
aftale med Anholt Camping, hvor du kan betale for teltpladser med enebær.. Booking af teltplads foregår på tlf. 86 31 91 
00..Der kan afleveres bær hele ugen ved ene-bærometeret foran brugsen.. og vi satser på, at viseren når 300 kilo inden 
ugen er omme.. ;)  

 
Tilbage er der blot, at sige;  

Let the Pluk Be´Gin..! 

Plukkeuge 
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I ringer – vi bringer... 
KVALITET TIL 
VÆGGEN 10L 
TIL FAST PRIS 

  KUN 
369,- 

     10 L HVID 

Flügger farver   Grenaa 8632 3888 

Flåter på Anholt: En slange i paradiset 
Vi er fire sommerhusejere som i stigende grad føler os fysisk og mentalt generet af Anholts flåter. To personer har haft 
neuroborreliose med halvsidig ansigtslammelse, den ene to gange, med lange hospitalsindlæggelser til følge. Vi er der-
for bekymrede for vore familiers og eget helbred og velbefindende. Vi tager mange forholdsregler (slår græsset, bruger 
flåtmidler, går i gummistøvler på grunden og undersøger os dagligt for flåtbid). Alligevel går det altså ind imellem galt. 
 

Der har nok altid været flåter på Anholt. Men da nogle af os for over 50 år siden begyndte at komme på øen, kunne 
man hygge sig på et tæppe i græsset, hvor én af os i løbet af et par ugers ferie måske fik et enkelt flåtbid, og gravhun-
den med de korte ben fik et par stykker. 
 

Også dengang sidst i tresserne var der harer på øen – flere end nu. Mus var der også masser af. Men efter at der nogle 
år senere blev udsat rådyr, er antallet af flåter steget drastisk. Plagen varierer fra år til år, men generelt er der masser 
af flåter. I hvert fald én af os fire fjerner mindst fem flåter hver dag, også i tørre perioder.  
Vi har lavet en spørgeundersøgelse. Viser resultatet af den, at mange af de personer som besvarer spørgsmålene har 
været syge eller frygter at blive det, håber vi det kan bruges til at få reduceret antallet af rådyr på Anholt. I første ræk-
ke vil vi lægge pres på jægerne for at få dem til holde de regler, der gælder for Natura 2000-områderne (størsteparten 
af Anholt, nærmere bestemt Vesterklit, Sønderbjerg, Sønderstrandsområdet, Ørkenen, Nordbjerg og Flakket samt 
urørt fredskov). Der er det ikke tilladt at opsætte fodringsstationer. Alligevel er der flere af dem. Efter sigende får jæ-
gerne hvert år tilsendt og udbragt ”tonsvis” af foder til rådyrene. Det medfører skønsvist, at hunnerne kan føde og hol-
de liv i op til tre lam årligt, hvor det naturlige antal er ét lam. Desuden vil vi med en vis vægt kunne anmode private om 
at lade være med at fodre dyrene (selv om de er søde!).  
 

Vi håber, Anholtpostens læsere vil deltage i spørgeundersøgelsen. Det kan ske 
ved at scanne QR-koden til højre. Det giver direkte adgang til undersøgelsen og 
noget supplerende materiale om flåter.  
Selve undersøgelsen indeholder fem spørgsmål. Der skal bare sættes kryds ud 
for ”Ja”, ”Nej” eller ”Ved ikke”. Det tager maks. et minut eller to. Undersøgel-
sen foregår anonymt og elektronisk. 
 

På forhånd tak for hjælpen!                
 

Bodil og Uffe Gren, Gro og Gregers Knuth-Winterfeldt 
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Fra Gitte i caféen på Anholtfærgen 

Kære Jer alle  

 

Så nåede vi til efteråret, og efter uge 42 

lukker jeg caféen og holder lidt ferie.  

Jeg vil gerne sige jer alle tak for alle jeres 

besøg i caféen ombord på Anholtfærgen. 

Der har været rigtigt dejligt travlt igen i 

år...jeg er meget taknemlig. Heldigvis har 

jeg haft rigtig god hjælp fra pigerne og 

fra alle mine gode kolleger ombord og 

på kajen og ikke mindst kontorpiger-

ne, min familie og Thomas… 

Jeg åbner den 20.december og jul/nytår 

over … 

Vi ses! Jeg satser på at finde julehumøret 

og den Store julepynts- 

kasse frem. 
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Foreningen Anholts Børn 

HALLOWEEN FEST  
For børn og voksne 

fredag den 1. november. kl. 18.00 på skolen. 

Alle er meget velkomne. Hold øje med opslag. 

 

Vi har haft flere indenøsaktiviteter for børn og 

voksne. Traditionen tro holdt vi hønseskidning i 

uge 27, hummerdage på havnen og trods det kol-

de og blæsende vejr var mange mødt frem i håb 

om at vinde én af de flotte præmier.   

I uge 29 holdt vi loppemarked på jordemoder-

pladsen og tak for de donerede effekter og de 

mange fremmødte. 

Tirsdag og torsdag har vi hele foråret trænet 

fodbold på Anholt Stadion. Foto: Mia Nordby 

Hesteweekend i september 

Fotos: Jakob Grell 

Med Camilla Stormont. Hun har et heste og adfærdscenter, og hun lær-

te os en masse om heste, hvordan man omgås heste, jordarbejde mv.   

Lørdag formiddag havde vi agility, fælles frokost og undervisning. Om 

eftermiddagen var der ridning og fællesspisning om aftenen.  

Søndag formiddag var 

der individuel ridetræ-

ning. En fantastisk week-

end for alle. Stor tak til 

Susann for initiativet. 

Signe Hylby 
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Kære jer på Anholt  

Jeg hedder Stine Rasmussen, jeg er 28 år gammel og bor til 

dagligt i Højbjerg med min søde kæreste Peter Weller. I min 

fritid elsker jeg at være i naturen, jeg går gerne lange ture, 

sætter mig på en sten ved vandet eller løber ude i skoven. 

Jeg føler mig rolig og glad i naturen. Derudover finder min 

kæreste og jeg utrolig stor glæde ved at rejse. Vi har både 

hver for sig og sammen besøgt forskellige lande verden 

over. Det seneste sted vi har været var i Mozambique. Her 

oplevede vi alt fra safari med vilde afrikanske dyr til dyk-

ning i det indiske ocean med lyden fra pukkelhvalerne og 

middag med de lokale i en lille landsby. Dét at rejse rundt 

og opleve andre kulturer, storslået natur, dyrelivet og hvor-

dan mennesker lever deres liv, er for mig meget fascineren-

de og lærerigt. Når vi rejser rundt, er det med rygsækken på, 

fra sted til sted, det er ikke på dyre fancy hoteller. Nej vi 

ønsker at komme helt tæt på, hvor livet og hverdagen leves. 

Når ikke vi rejser rundt, men i stedet er fornuftige og bliver 

hjemme for at spare penge op (gerne til den næste rejse  ) 

bruger jeg tid med mine venner og familie. Jeg er for et 

halvt år siden, blevet faster til den skønneste dreng, William. 

Det er en titel, jeg er meget stolt af og nyder at bruge tid 

sammen med ham og hans skønne forældre. Nå, tilbage på 

sporet…   
 

Jeg er uddannet social-special pædagog i sommeren 2017, 

hvor jeg herefter fik fastansættelse på et opholdssted for 

anbragte børn og unge i Nordjylland. Et arbejde som jeg 

holder meget af og som jeg stadig har i dag, nu er jeg blot 

tilknyttet som vikar. For efter min fastansættelse var der 

noget indeni mig, som var nysgerrig på at lære og udvikle 

mig mere, både fagligt og personligt. Derfor besluttede jeg i 

sommeren 2018 at videreuddanne mig og læse en kandidat 

på Aarhus Universitet i pædagogisk antropologi. Måske vil 

nogen af jer tænke – antropolo-hvad for noget? Det var i 

hvert fald, hvad jeg selv tænkte, inden jeg fik sat mig ind i 

betydningen heraf. Antropologi betyder ’læren om menne-

sket’, og er en videnskab der studerer samspillet mellem 

sociale forhold og kulturelle forestillinger i såvel et lokalt og 

globalt perspektiv. Som pædagogisk antropologi studerende 

er jeg nysgerrig på og optaget af menneskers perspektiver, 

handlinger og relationer i hverdagslivet. Mit studie fordrer, 

at jeg er villig til at ’stille mig i den andens sko’ for en stund 

og lære hvad det vil sige at være lige nøjagtig i ’det par sko’. 

Jeg synes citatet nedenfor er meget sigende for, hvordan jeg 

tænker antropologi:  

"Jeg ønsker at forstå verden ud 

fra dit synspunkt. Jeg ønsker at 

vide, hvad du ved, på den måde, 

du ved det. Jeg ønsker at forstå 

betydningen af dine oplevelser, 

være i dine sko, føle tingene, 

sådan som du føler dem, forklare 

tingene, sådan som du forklarer 

dem. Vil du være min lærer og 

hjælpe mig med at forstå?" (James Spradley, 1979) 
 

Hvordan får jeg så mulighed for at ’stille mig i en andens 

par sko?’. Det gør jeg i forbindelse med det vi på Universitet 

kalder ’feltarbejde’, hvor jeg skal udvælge mig et sted, som 

jeg finder interessant og som jeg ønsker at blive klogere på. 

Det er så hér at Anholt kommer ind i billedet…. Jeg beslut-

tede mig nemlig for, at jeg ville lave mit feltarbejde på dén 

ø, som min veninde har talt så hjertelig om, i alle de år vi har 

gået på skole sammen i Assens i Nordjylland. Min venindes 

ord og min nysgerrighed drev mig derfor til øen ude midt i 

Kattegat. Jeg ønsker i løbet af mine tre måneder herovre (fra 

september – november) at lære omkring ø-livet, udforske det 

og blive klogere på hvordan hverdagslivet (op)leves af jer 

som bor her hele året rundt.  
 

I skrivende stund er det så en månedstid siden, jeg med som-

merfugle i maven og svedige håndflader gik ombord på fær-

gen til Anholt for første gang nogensinde. Jeg har fra dag 1 

følt mig hjertelig velkommen på øen. Jeg oplever en stor 

gæstfrihed og imødekommenhed af samtlige, jeg har mødt 

på min vej. Jeg har været heldig med, at der allerede er en 

del 

familier og personer herovre, som har inviteret mig indenfor 

og er åbne overfor at fortælle mig lidt og vise mig elementer 

af deres hverdagsliv. Det er jeg meget taknemlig for og jeg 

vil gerne takke jer for denne gæstfrihed. Jeg havde mine 

betænkeligheder omkring at skulle tage herover alene, uden 

nogle bekendtskaber. Vil jeg mon føle mig ensom?  Men 

denne ensomhed, som jeg ’frygtede’, ser jeg ikke længere 

som en trussel. Jeg er blevet inviteret med i forskellige soci-

ale sammenhænge, hvilket jeg nyder at være en del af. Jeg 

har stadig godt to måneder tilbage, herovre og jeg er nysger-

rig på at få så mange perspektiver på ø-livet som muligt. Så 

derfor - hvis du kære Anholter, læser med her – så tøv ende-

lig ikke med at kontakte mig, hvis du har lyst til en snak 

med mig   

De bedste hilser Stine Rasmussen.  
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                                          ANHOLT HAR  

                   T     LENT 
26-01-2020 kl. 14.00 i forsamlingshuset 

Vi har allerede sat datoen for næste Anholt har talent så du/I allerede nu 

skal begynde at tænke over, hvad i har lyst til at optræde med af talenter, 

narrestreger og evt. pinligheder. smid hæmningerne og lad os vise hinanden  

at vi alle har talenter, og lad os få en sjov og dejlig dag sammen.  

Intet er for skørt eller pjattet. 
 

Tilmelding til Signe 25560131 eller Anja R. 29873688 senest d 22-01. 

A 

 

Anholt United siger tusind tak til Kitesurferne for  
sponsorering af to rigtig flotte fodboldmål. 

 

Også 
Stor tak til alle der var sponsorer ved Tour de Anholt. 

 

Og 
Stor tak til alle der har hjulpet ved cykelløbet og  

til fodboldkampene.  
Finn Ottendahl 

  Madhold for mænd. 

Kom og lær at lave thailandsk mad af en ægte indfødt madglad thailænder.. 

Lær at udtale navnet på asiatiske grøntsager, fisk og saucer som du slet ikke vidste findes og 

lær hvad de kan bruges til. 

Hver anden torsdag i lige uger fra kl. 17-20 i skolens køkken.  

Vi starter den 29. oktober. 

Tilmelding til Birgitte på 60681296 eller Signe på 25560131 

Prisen aftales fra gang til gang afhængig af aftenens ingredienser.  
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ANHOLT FESTIVAL  

Da vi stod og betragtede sidste års festival, altså tørke-

året 2018, troede vi i bestyrelsen, at nu kunne det nok 

ikke blive større. Musikken spillede, som den jo gør, og 

så var der bare utroligt mange glade og tørstige festival-

gæster, der gjorde deres til, at der kom godt med penge 

ind til festivalens gode, og stadigt relevante formål, An 

 

 

 

 

 

 

 

holt Skole og Børnehaves Udenøs Aktiviteter. Men så 

skete der alligevel et eller andet her i 2019, så vi og vo-

res mange frivillige hjælpere, ind imellem måtte løbe 

endnu stærkere og næsten svedte endnu mere end sidste 

år. For det første havde vi et super flot program 

(traditionen tro holdt hemmeligt til det sidste), og det 

væltede virkelig ind med gæster. Dernæst gjorde de trods 

alt lidt mildere varmegrader i år måske, at man orkede at 

stå i kø og købe endnu mere i boderne i stedet for at gis-

pe hjælpeløst i varmen.  

Anholt Festival 2019 – sikke et år! 
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Det jeg prøver at nå frem til er, at jeg forventer, at når vi 

Snapsetorsdag i januar skal præsentere vores regnskab 

på Generalforsamlingen, er det mindst lige så flot som 

sidste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har allerede fået masser af positiv og konstruktiv 

feedback, både fra vores frivillige og fra festivalgæster, 

og det indgår alt sammen i overvejelserne omkring An-

holt Festival 2020. Og naturligvis vil vi gerne have, at 

der bliver festival igen næste år, for selvom vores foræl-

dredrevne forening ikke har så mange fastboende foræl-

dre at trække på som tidligere, er vi stolte af hvor meget 

Festivalen betyder for Uge 30 og sommeren på Anholt. 

Og ikke mindst hvordan den bidrager til, at vores unger 

får nogle superfede og lærerige oplevelser rundt om i 

landet og verden. Senest en skolerejse til Island med bl.a. 

lokal skolegang, varmekilder og vandfald!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så ud over at Anholt byder på de fedeste rammer til 

børn, bliver deres skolegang også beriget med spænden-

de ture og rejser. Det er da værd at flytte herover efter! 

 

Og nu er det på sin plads at sige mange tak: 

Tak til alle jer hjælpere, samarbejdspartnere og støtter -

både fastboende, tilbagevendende og nytilkomne! I er 

sgu uvurderlige! 

 

Tak til alle festivalgæster fordi I stadig er med til at gøre 

Anholt Festival til en stor, hyggelig havefest, både for 

børn og voksne.  

 

Tak til musikken og lyden, for det er trods alt de færreste 

havefester, der spiller og lyder så professionelt. 

 

Tak til alle ungerne på Anholt (nogle endda blot på be-

søg), fordi I også selv tager fat, både før og under festi-

valen, så der kan komme nogle penge ind til festivalens 

gode formål: nemlig jer! 
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Og endelig tak for samarbejdet til Lykke. Selv om hun ikke er så høj, bliver hendes bestyrelsessko store at fylde ud.  

 

På vegne af Støtteforeningen til Anholt Skole og Børnehave, Jakob Grell, formand 

Fotos: Jakob Grell 

Er det en hund? 
Hører du noget, der lyder som et vildsvin på jagt efter trøfler, 

- så er det såmænd bare Kro-Hans hund Bella. 

Bella har taget over fra Flaps, som lignede Hans endnu mere. 

Den vil virkelig gerne spille fodbold - også selvom størrel-

sesforholdet mellem hund og bold ikke er til fordel for hun-

den.       
Kitte 
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16 værelser og 45 senge  
 Fra kr. 250 pr. værelse pr. nat 

Åben fra påske til efterårsferien 
Forhåndsbestil gerne til 2020 allerede nu! 

TILBUD i lavsæson: Bestil 3 overnatninger og 
betal kun for 2 - tilbuddet gælder kun ved  

direkte henvendelse. 

 

Sightseeing på Anholt 
Lej en ny golfbil 

Priser: 
3 timer   Kr. 395 
1 dag   Kr. 595  

www.casablancaanholt.dk 

Mobil + 45 4068 9071 

Flittige Hænder  
 

 Damernes sy- og strikkeklub  
2019 

 
Hver anden tirsdag kl. 19 i sognehuset  

1. gang 24. september 
Vi byder på kaffe og the 

 
Hilsen 

Berit & Ulla 

Tøjbyttedag 
 

 

Lørdag den 2. november  

kl. 12.00 – 13.30  

i skolens gymnastiksal. 

 

Ryd op i dine skabe og kom og aflever 

dit tøj fra kl.10.00 - 11.30 

 

Hilsen Berit og Signe. 

http://www.casablancaanholt.dk/


– Indsæt statement herVI KLARER 
DET HELE 
I GRENAA

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

Johnsen Graphic Solutions A/S  ·  Johnsen.dk

Skal du 
have hjælp til markedsføringen?
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Anholt Museum 

Den gamle lægebolig, Ageren 3, set fra Bollen. Læg mær-
ke til Dr. August Thierrys udsigtstårn på Byens Bakke og nede 
bag baghuset det lille museum, hvori han opbevarede stenal-
derredskaber, som han fandt i ørkenen. Han praktiserede på 
øen i 37 år. I 1992 købte foreningen Anholt Lokalhistoriske 
Arkiv og Forening den gamle lægebolig fra 1867. Museet viser 
skiftende udstillinger med gammelt inventar, fotos, redskaber 
og meget andet.  

Etly og Signe Hylby, øens sygeplejerske, står for den daglige 
drift af museet, og sammen med andre frivillige sørger hun for, at 
museet viser skiftende udstillinger, arrangerer sangaftner, samt at 
der i sæsonen tilbydes byvandringer og historiske ture. 
Arkivet består af et righoldigt materiale af film, fotos og avisar-
tikler, og museet står  desuden for trykning af kort og bøger.  
Den seneste bog udgivet af 
Anholt Museum er Niels 
Schrøders  Anholts Naturhi-
storie, som er blevet til i 
forbindelse med geografi-
lærerforeningens kursus på 
øen i år.  
Bogen beskriver Anholt i 
historisk tid, i tiden under 
og efter istiden samt fortæl-
ler om Anholts så livsnød-
vendige grundvand. Læse-
ren får desuden et par tur-
forslag med geologiske 
hotspots.  

At holde et museum leven-
de er selvfølgelig ikke gra-
tis - også selvom mange 
frivillige giver en hånd 
med. Én gang om året er der loppemarked, og så kan man støtte 
ved at være medlem for beskedne 175,- for par og 125,- for en-
keltpersoner om året.  
Engang imellem donerer privatpersoner til museet, hvilket er 
meget påskyndet. 
Man kan også donere sin flaskebon i postkassen ved Brugsen 
eller sine genbrugsflasker på havnen ved Spar Konge. Tak til 
glade givere! 
 

Kitte 

Etly Steenberg er 93 år 
gammel og var med til 
at starte museet i 1975.  
Hun bliver nødt til at stå 
på udsigtsbænken på 
Byens Bakke for at kun-
ne se ud over øen.  
Hun bryder sig bestemt 
ikke om al den trævækst 
på øen, som skjuler 
både klitter og huse og 
udsigten over Kattegat.  
Som man kan se på det 
omkring 100 år gamle 
arkivfoto, var der meget 
få træer på Anholt den-
gang.  

For foden af Byens Bakke ligger Anholt Museum. Et lokalhi-
storisk skatkammer, som man kan besøge for 30 kr. Er der 
ikke åbent, kan man ringe på nummeret opslået på døren og 
være sikker på, at man gæstfrit vil blive vist rundt.  

Foto Berit Rosendal 
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Jeg kigger på fugle… 

 

Børnene i skolen kalder mig nogen gange for Fugle-

Peter, og driller mig med at synge teksten til overskrif-

tens sang, og det er bare hyggeligt, og bestemt også 

sandt at jeg gør. Selvom sangens fugle jo tydeligvis er en 

metafor noget lige så interessant at studere, så vil jeg i 

dette indlæg holde mig til den normale definition af fugl: 

En noget næbbet skabning med en fjer på, der for de fle-

stes vedkommende kan flyve og med æggende hunner - 

og derfor kategoriseres under ordenen Aves i Animalia – 

altså dyreriget.  – Og hvad skulle der så være så interes-

sant ved dem? Ja – hvor skal jeg begynde og ende, for 

når man dykker ned i et emne, kan man let blive fanget, 

og ikke forstå, at andre ikke har det ligesådan. Ja, til tider 

bliver jeg ramt af medlidenhed, grænsende til sorg over 

at visse af mine medskabninger ikke får alle disse spæn-

dende oplevelser med – både sansemæssigt og følelses-

mæssigt. F.eks. det at stå en aftenstund her i efterårets 

smukke lys, og se en flok stære lave flyveøvelser i det vi 

kalder sort sol. Flokken kan være fra nogle få hundrede 

til op mod en million stære – de store mængder er spek-

takulære i sig selv, men også de små flokke kan impone-

re med deres organiske formations–  og kunstflyvning, 

der måtte kunne gøre selv den røde baron misundelig. 

Tænk, at de kan flyve så tæt og ændre kurs i den fart 

uden at støde sammen! Engang troede man, at de som 

fiskene har en slags sidelinje, der opfanger trykændrin-

ger, eller måske andre uopdagede sanser. Det er også en 

mulighed, men endnu ikke bevist. Imidlertid har man 

undersøgt deres reaktionsevne, og det viser sig, at stære-

ne - og sikkert andre fugle - kan reagere mere end 10 

gange hurtigere end os mennesker, og det mener viden-

skabsfolk godt kan forklare, at de ikke støder sammen. 

Ligeledes har man undersøgt deres adfærd under flok-

flyvningen, at det lader til, at hver enkelt stær kun foku-

serer på de 5-7 nærmeste i flokken, og det altså ikke for 

den enkelte fugl går ud på at få en halleluja-oplevelse af 

den stære samhørighed.  

 

Men hvorfor bruger de så energien på dette show-of og 

luftakrobatik – er det ikke bare spild af god energi? – Jo, 

måske… det er svært at sige med 100% sikkerhed, men 

en god og anerkendt forklaring er, at de øver sig i præci-

sionsflyvning for at kunne undgå rovfuglene. For hvor 

der er meget fuglemad, er der som regel også høge, falke 

og andre arter med stærebryster på spisesedlen. Og sådan 

en jagt kan være en både stor og overraskende oplevelse! 

Seancen starter typisk med, at f.eks. en spurvehøg går på 

vingerne og prøver at udskille en sløv eller uopmærksom 

stær fra flokken – om stærene faktisk kan have stær, det 

tror jeg ikke, men det er klart, at mange af fuglene inde i 

flokken ikke kan se hvor fjenden befinder sig, men må 

reagere på artsfællernes bevægelser. Det kan give anled-

ning til at komme ud af kurs et kort øjeblik, og måske er 

det lige præcis nok for høgen til at afstære den fra flok-

ken og starte en trivial persuite… altså almindelig forføl-

gelse af et enkeltindivid - høgens spidskompetence. En 

sådan stær er næsten dødsdømt.  Stærene vil altså forsø-

ge at holde sig i flokken, klumpe sammen og skifte 

plads, så høgen ikke kan låse falkeblikket på et offer, 

men jeg har også talt med et par interessefæller, der har 

set en helt anden udgang på jagten!... Af flyvertaktiske 

årsager vil stærene nemlig forsøge at komme ovenover 

forfølgeren – så kan de gasse op ved at dykke, men de 

kan også andet end at gasse, for de kan nemlig klatte på 

kommando, og det er skide smart! En høg der er smurt 

ind i 32 stæreklatter er ikke meget bevendt som jæger, 

og det er endda set, at rovfuglen er blevet så klattet til, at 

den ikke har kunnet flyve videre, og selv er endt som 

dødsofferet – ædt på jorden af andre rovdyr, der som 

bekendt altid tager det letteste bytte.  

 

Som trækfugl er stærene det man kalder vejrfugle, hvil-

ket i modsætning til instinktfuglene betyder, at det mere 

er vejret end instinktet der styrer om den trækker væk – 

ja de kan i lune vintre finde på at blive for at spare på 

energien. Sådanne vintre kan man møde en flok stære i 

byen eller ude over marker og enge – typisk nær kysten. 

Stærene ses også ind imellem på Anholt, hvor der kan 

være sort sol i lille udgave. F.eks. går stærene gerne til ro 

i rørskove, hvor vandet beskytter godt mod mårer mv. og 

stærene ved jo ikke, at disse dyr ikke findes på Anholt. 

Men de kan også sætte sig i trætoppe. Det har jeg selv 

set på Hindø i Stadil Fjord, hvor der jo ellers er masser 

af rørskov i nærheden.  En del af de danske vinterstære 

har sjovt nok vist sig at komme fra Norge. For dem er  
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Danmark åbenbart en eksotisk destination med et beha-

geligt vinterklima, og de ser ingen grund til at risikere liv 

og vinger for en ekstra flyvetur. De danske træk-stære 

ender for en stor dels vedkommende i England og andre 

steder i Nordeuropa, men nogle tager længere sydpå – 

f.eks. helt til Rom. Byen kan om vinteren plages af milli-

oner af stære, der fra tid til anden hærger pladsen foran 

Hovedbanegården - Stazione Termini. Jeg har selv set 

det, og tænkt, at det var godt at det ikke var min bil der 

fik lakken klat-malet.. Til gengæld ærgrede det mig, at 

jeg havde ladet kikkerten blive hjemme, i den tro, at der 

ikke var noget fugleliv i ”Den evige Stad”… Men det er 

sidste gang at den ikke kommer med. Dels var det her 

jeg for første gang så sort sol, og forgæves greb efter 

linserne, da jeg netop udtrådt af Colosseum en sen efter-

middag sidst i november så de mange tusinder af fugle 

susede rundt over det enorme monument, ”Altare della 

Patria” (Fædrelandets Alter). Dels oplevede jeg savnet 

igen, da jeg på for første gang var i Peters Kirken/ Vati-

kanet, og netop oppe af trappen til balkonen (nej ikke 

den han vinker fra, men den med udsigt ned i Vatikanets 

have) kunne nyde synet af enormt hurtigflyvende duer – 

hvorefter det gik op for mig, at hastigheden skyldtes en 

efterfølgende vandrefalk – på latin: Falco peregrinus– 

hvilket betyder pilgrimsfalk. Det synes jeg jo var sjovt 

netop på dette sted, men som sagt så spøgte den mang-

lende kikkert igen.  

 

Nå – måske er det ved at være nok om stære, men der 

mangler lige lidt systematik. Stærens latinske navn er 

Sturnus vulgaris - og det sidste har ikke noget med dens 

skideri at gøre, men betyder blot ”almindelig”. Og rent 

faktisk er den i familie med beo-stæren, men tilhører 

ikke samme slægt, der jo genetisk set er en tættere for-

bindelse end familie. Derimod er den beslægtet med de 

hos os sjældne ensfarvede stær, Sturnus unicolor, og ro-

senstær, Sturnus roseus. Sidstnævnte er faktisk set her på 

Anholt af øens überfuglespecialist, Frank Svensson, som 

jeg skylder stor tak, både for mange tip og gode historier.  

Rosenstæren er en stor sjældenhed her-til-øs og lands, og 

det er samtidig en meget smuk fugl, så jeg kan kun op-

fordre alle der holder af gode fortællinger til at smutte 

forbi Brugsen eller Sparkonge og købe lidt øl, og så nyde 

dem med Frank på spor 3, og få den dramatiske historie 

om, hvordan det – against all odds - lykkedes at få kryd-

set denne raritet af på fuglelisten. Men her til sidst også 

en tak til de der ikke er faldet i søvn – jeg ville gerne 

have skrevet om flere fugle, men stæren har taget pippet 

fra mig, så det må blive en anden gang, hvis jeg tildeles 

spalteplads igen. 

 

Peter Østergaard 

Rosenstær 

Kære alle som deltog i vores ceremoni  

d. 14. september - i nærhed eller på distancen  

- og tusind tak for alle de flotte gaver.  

Vi glæder os til at omsætte dem i ombygning af 

baren, og til at dele resultaterne med jer alle!  

 

KH. Niels&Line  
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OPRYDNING AF CYKLER 
GENNEM DE SENSTE ÅR ER DER KOMMET FLERE OG FLERE CYKLER TIL BAG 

VORES LAGER PÅ ANHOLT. 
NU HAR VI IKKE LÆNGERE PLADS OG I FORBINDELSE MED GENEREL OPRYD-

NING, VIL ALLE CYKLER, SOM IKKE ER MÆRKET MED NAVN OG ADRESSE BLI-

VE FJERNET SENEST DEN 24. OKTOBER OG SENDT TIL HITTEGODSKONTORET. 
EVENTUELLE SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL ANHOLT OG GRENAA KONTORENE. 

(86319099 eller 86323600) 

Prøv en Ø. Velkommen Maiken 

Kære alle på Anholt 
 

Mit navn er Maiken. Jeg har været så heldig at blive en del af “prøv en ø” i september og oktober. Jeg er uddannet billedkunstner 
ved Det Jyske Kunstakademi, og jeg skal de næste to måneder arbejde på et kunstnerisk projekt, der forankrer sig i naturen her på 
Anholt. Samt er det mit håb at finde ro og tid til at planlægge min nærmere fremtid. Jeg bor på Bygaden nr. 20 i Kristine og Kristi-
ans dejlige sommerhus, hvor jeg maler, skriver, optager video, drikker kaffe og ellers går lange ture. 
Mit projekt manifesterer sig lørdag d. 26 oktober, hvor I alle er inviteret til at deltage - mere info vil følge når vi nærmer os, som jeg 
vil annoncere på opslagstavlen i Brugsen. 
 

Jeg er meget glad for at måtte tage del i livet her på øen, og min dør står altid åben til en kop kaffe eller en kold øl. 
 

Med venlig hilsen 
Maiken 
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Efterårsbal 
I forsamlingshuset. Tirsdag den 15. oktober 

Dørene åbnes kl. 20.00 

Live musik med Tom sang, Morten Elbæk guitar,  

Kristoffer trommer og Louise violin  

Vel mødt 

Hilsen kultur– og aktivitetsudvalget 
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KIRKESIDER 

GUDSTJENESTER

 
NB: Der tages forbehold for ændringer.  

 

KIRKEBIL 
Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer bestille gratis kirke-
bil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82, senest dagen forinden. 

Dato  tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

Søndag d. 6. oktober  Kl. 10.00 16. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 13. oktober Kl. 10.00 17. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 20. oktober INGEN 18. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 27. oktober INGEN 19. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 3. november 19.30 Allehelgen En mindegudstjeneste for dem, 
der ikke længere er iblandt os  * 

Søndag d. 10. november Kl. 10.00 21. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 17. november Kl. 10.00 22. søn. e. Trinitatis   

Søndag d. 24. november Kl.10.00 Sidste søn. i kirkeåret   

Onsdag d. 27. november Kl. 17.00 Hverdag Klimagudstjeneste for børn og 
voksne ** 

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

Søndag d. 8. december INGEN 2. søndag i advent   

Søndag d. 15. december Kl. 14.00 3. søndag i advent Salmesangsgudstjeneste & æble-
skiver *** 

Fredag d. 20. december Kl. 10.00  Hverdag Julegudstjeneste for skole og 
børnehave – og alle andre! 

Søndag d. 22. december Kl. 10.00 4. søndag i advent   

Søndag d. 24. december Kl. 16.00 Juleaften   

Mandag d. 25. december Kl. 11.00 Juledag   

Tirsdag d. 26. december INGEN 2. juledag   

Søndag d. 29.december Kl. 10.00 Julesøndag   

Onsdag d. 1. januar 2020 14.00 Nytårsdag   

Søndag den 4. november kl. 19.30 i Anholt Kirke 
Alle helgens dag er dagen, hvor vi i kirken mindes vores døde.  

Vi tænker med sorg på det tab, vi har lidt. Og med taknemmelighed på, hvad vores dø-
de har betydet for os i vores liv og i vores fællesskaber.  

Ved gudstjenesten søndag den 4. november kl. 19.30, læser vi således navnene på dem, 
der siden sidste Allehelgen er døde, begravede eller har haft et kirkeligt ritual på An-
holt i forbindelse med dødsfaldet, samtidig med at vi tænder lys for dem ved døbe fon-
den. 
  

Efterfølgende er det muligt for hver enkelt kirkegænger at komme op til døbe fonden og tænde et lys for dem, 
vi hver især mindes. 
 

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

* Alle helgensdag: 

AKTIVITETER 
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** Klimagudstjeneste for børn og voksne: 
 

***Salmesang & æbleskiver: 
 

 
 
 
 
 

Sangaftener:  
 

 

Søndag d. 15. december kl. 14.00 afholder vi årets sal-
mesangsgudstjeneste i Anholt Kirke med advents- og julesal-
mer. Efterfølgende indbydes alle til æbleskiver i præstegår-
den. 

 Der vil i løbet af efteråret/vinteren være sangaftener i Anholt Kirke.  
Opslag herom vil komme på kirkens tavler og i Brugsen 
…vi synger primært fra højskolesangbogen. 
Alle er velkomne – ingen forkundskaber kræves! 

FRA KIRKEBOGEN: 
 

Dåb i Anholt Kirke:   
Emilie Elkjær Kirkeby, 28. juli 2019    

INFORMATION: 
 
”Det gamle redningshus” udlejes:  

 
 
 

Indsamling i kirken:  

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

Redningshuset består af ét stort lyst lokale  
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter) 
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller foredrag.  
Udlejes ikke til overnatning. 
Udlejes fra lørdag til lørdag kl. 12, medmindre andet er aftalt. 

Vi samler i kirken ind til forskellige velgørende formål. 
I øjeblikket går de bidrag, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset til ”Børns vilkår”.  
… Den seneste indsamling i kirken indbragte 1428 kr til Mødrehjælpen.      

Onsdag d. 27. november kl. 17.00 har vi ”klimagudstjeneste” i 
Anholt Kirke.  
Gudstjenesten er planlagt/forberedt i samarbejde med udeskolen fra An-
holt Skole, der også deltager ved gudstjenesten. 
Alle er velkomne til denne særlige gudstjeneste! 



28 

 

200 års Jubilæum for Anholt kirkes nuværende bygning d. 30. juni 2019 

På årets hidtil varmeste dag fejrede vi d. 30/6 2019 Anholt kirkes nuværende bygnings 200 års jubilæum.  
Den forrige Kirke blev i 1809 okkuperet af englænderne under Napoleonskrigene 

og brugt til bl.a. fangerum og magasin. Kirken forfaldt i den sammenhæng så 

meget, at Kong Frederik d. VI efter krigen foranledigede en indsamling blandt 

landets øvrige sogne til opførelse af en ny kirke, som stod færdig sommeren 

1819.  
 
I dag, som ved 150 års jubilæet i 1969, stod kir-

ken nykalket med nyrenoverede vinduer, smukt 

pyntet med blomster på alteret og i stoleræk- kerne og de store lysekroner 

tændt med levende lys. Uden for var flaget hejst på både 

Bybakken, i præstens og kirkens have. Skolebørnene havde 

sammen med billed- kunstner Malene Halkjær Petersen 

lavet spejlmosaikker, som forestillede skabelsen og var udstillet uden for kirken op ad plan-

keværket til Kammerherregården  
 

Til lejligheden var Dronning Margrethe II, kammerherre Jens Christian Von der Masse, 

borgmester Jan Petersen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, provst Lars Seeberg, øens sog-

nepræst gennem 36 år Søren Anker-Møller, sommergæst og præstevikar pastor emeri-

tus Hans Graversen, nuværende præst Anne Damkjær Lautrup, barselspræstevikar Mi-

chael H. Munch,  kirkens ansatte og Anholt menighedsråd  med partnere særligt ind-

budt. Desværre meldte Dronningen, kammerherren, borgmesteren og Søren Anker-
Møller fra.  
 

Provsten med frue, Biskop med frue og stiftssekretær Jette Madsen ankom med fly kl. 9 

og blev modtaget i Den gl. Skole af menighedsrådsformand Tanja Bryder og menighedsrå-

det sekretær Kirsten Ø. Rasmussen til en kop kaffe og lidt frugt, sammen med pastoremi-

ritus Hans Graversen og præsterne Michael H. Munch og Anne Lautrup. 
Præsterne med Biskop Henrik Wigh-Poulsen i spidsen indledte Jubilæumshøjmessen med 

en flot prossesion, hvorefter Biskoppen forestod gudstjenesten og 

prædiken, assisteret af sognepræst Anne Damkjær Lautrup ved nadveren.  

Biskop Henrik Wigh-Poulsen prædikede om manden, der ville holde fest og havde gjort alt rede, 

men de indbudte takker nej og undskylder sig med andre vigtige ting – var alt for optaget af at 

holde fast på sig selv og sit eget. ”Så meget kommer i vejen, ikke mindst os selv”. Manden bli-

ver vred og inviterer i stedet de fattige, de vanføre, blinde og lamme.  
Prædiken slutter med et hjerteligt tillykke med kirkens 200 år. 
 
Kirken var fuld og ekstra stole måtte hentes ind, så der kunne blive plads til både ø-boer og 

sommergæster. 

Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på champagne, kransekage og vandmelon i 

Det gl. Redningshus. Menighedsrådsformand Tanja Bryder bød velkommen og over-

lod derefter ordet til menighedsrådsmedlem Susanne Jepsen, som fortalte kort om 

kirkens historie og derefter kom ind på ”kirken som en betydelig medspiller i vores 

ø-liv” og de store ting som er ”af betydning for både kristne og hedninge”.  
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Derefter gav formanden ordet til provst Lars Seeberg, som ønskede tillykke med dagen og 

overrakte menighedsrådet et dialogspil om livets værdier.  Hans Graversen læste en hil-

sen fra Søren Anker-Møller op, hvor Søren dybt beklagede, at han ikke kunne deltage og 

udtrykte ”at Anholt kirke og Anholts menighed altid vil stå 

som noget særligt i min bevidsthed.” 

Der var skænket over 100 glas champagne, som alle blev drukket og mange måtte stå 

uden for Redningshuset pga. pladsmangel.  

Kl. 13 var de særligt indbudte inviteret til frokost på Ved Ve-

jen. Der blev serveret en let anretning med hummersalat, grøn 

salat, rejer og hjemmebagt brød efterfulgt af kaffe og ost. 

 

Kl. 15 gik menighedsrådet sammen med biskop og provst til Den gl. Skole, hvor 

vi havde en dialog om den fremtidige præstestilling på Anholt. Menighedsrådet 

oplevede forståelse for vigtigheden af en fastboende præst på Anholt, men bud-

skabet fra biskop og provst var også klart; at vi, efter den nuværende præst, 

ikke skal forvente mere end en 50% stilling.  

Kl. 16 sagde provst og biskop farvel og fløj 

hjem.  

 

Kl. 20 blev der holdt jubilæumskoncert i Anholt kirke med Den danske salmeduo – 

kirken var fuld til en forrygende jazzfortolkning af de danske salmer. 
 

 

Alt i alt en dejlig og vellykket dag. 

Anholt Menighedsråd 

Samtale med præsten  
 

Har du brug for eller lyst til at tale med sognepræsten, så sig endelig til.  …  

Det er bl.a. det, jeg er her for ☺ 

Jeg byder gerne på en kop kaffe eller 

te, ligesom jeg også gerne tager på 

besøg, både til fastboende og gæster 

på øen. 

Man behøver ikke nødvendigvis på 

forhånd at have noget bestemt på sin-

de for et besøg. 

Det kan være alm. dagligdags småsnak om løst og fast,  

såvel som det kan være om dybere emner: sorg, savn eller overvejelser om livet, døden, troen og meget andet.  

 En bøn eller en salme kan om ønsket også få en plads i samtalen, ligesom hjemmealtergang er en mulighed, 

hvis man har svært ved at komme i kirke. 

Det skal understreges, at jeg som præst selvfølgelig har tavshedspligt. 

Mvh. Anne 
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SKAL I GIFTES? 

 
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse 

på Anholt, så kontakt sognepræsten. 

Alle folkekirkemedlemmer kan blive kir-

keligt viede / velsignede på øen,  
enten i kirken eller ude i det fri, 

- det koster ikke noget ☺ 
 

 
  

DÅB 
 

 
 

Børn, unge eller voksne kan blive døbt  
ved gudstjenesten i Anholt Kirke.  

 

Kontakt sognepræsten og  
vi aftaler nærmere. 

KONTAKTOPLYSNINGER: 

 
Sognepræst:  
Anne Damkjer Lautrup  

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

Menighedsrådsformand: 
Tanja Bryder: tlf. 3029911 
 
Kirkeværge:  
Laurits Møbjerg, tlf. 30 92 08 43    

KIRKEN ER ÅBEN: 
Alle dage i dagtimerne, - undtagen 
mandage, hvor den er aflåst. 

Koncert i Anholt kirke 

Torsdag den 17. oktober kl. 19 

Laura Hilden synger Lieder af Clara Schumann  

og Johannes Brahms. 

Akkompagnement Eva Tamulenas. 
 

Der er fri adgang 

Arrangør: Anholt Menighedsråd 

mailto:aldl@km.dk
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   Anholt museum 

Anholt museum åbner i efterårsferien, tirsdag til torsdag  

kl. 10-13. Desuden bliver der byvandringer tirsdag kl. 10 med 

Maria og torsdag kl. 10 med Frank. 

Man kan dog altid besøge museet ved at ringe til Signe på  

telefon 25560131 for nærmere aftale. 

 

Medlemskab af Anholt lokalhistoriske arkiv og forening koster 125 kr. for enlige og 175 kr. for par. 

 

Vi har haft en del besøgene i sommer, en maleriudstilling og et loppemarked som også var godt besøgt.  

Tak for udlånte malerier.  

Maria og Etly har stået for byvandringerne. 

Tak for hjælp til loppemarkedet. 

Tak for frivillige til pasning af museet: Jette V. Jette H. Eva H, Ellen, Hanne O. og Maria. 

Tak for hjemmestrikkede sokker doneret af Eva Toft. Vi har solgt de fleste. 

Tak til Niels Schrøder for hans fantastiske bog om Anholts Naturhistorie. Vi har stadig lidt eksemplarer til-

bage der kan købes på museet for 75 kr. 

 

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

Indsamlingen er gået helt fantastisk, forrygende og overvældende :-)  

 

Siden sidste nummer af Anholtposten har vi fået 51.500 kr.  

Nu mangler vi kun 6.500 kr. og vi er meget meget taknemmelige for alle der har tænkt på os. 

En særlig tak til Herbert på 11 år der donerede 1250 kr. fra hans pandekagesalg og tak til SparKonge for op-

stilling af kasser til flaskedonationer. 

 

Hvis man vil hjælpe, kan man betale på netbank Reg.nr 1551 konto nr 1937243 eller på mobilpay 569286, 

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

På forhånd tusind tak. 

                                                                                                     Etly og Signe 

Prøv en ø 
Som i kan læse andet sted i bladet har vi lige nu Maiken boende under projekt ”Prøv en ø”. 

Omkring den første november kommer Nanna og hendes to drenge, Sylvester på 12 år og Vitus på 7 år.  

De skal bo på Sønderstrandvej.  

Håber I alle vil tage godt imod dem og tak til sommerhusejere for udlån af huse. 

Måske kommer der en familie mere til januar, men mere herom i julenummeret. 

 

Prøv en ø - gruppen: Ane, Birgitte, Anne, Moa og Signe 
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LIVESTREAMING af naturvidenskabelige foredrag på Aarhus Universitet på Anholt skole 

– biblioteket. 

 
I dette efterår har Anholt skole indgået en aftale med Aarhus Universitet om at live streame naturvidenskabelige 

foredrag. 

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde, så 

alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af 

og til også andre forskere fra andre universiteter i Danmark og i udlandet. Det er lysten til at fortælle om sin forsk-

ning til lægmand, der får forskerne til at bruge bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt men 

forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskernes egne kollegaer, skal have noget ud af foredraget. 

Ofte er det en spændende ny opdagelse, der er kernen bag idéen til foredraget. Det kan være en lille brik i et større 

puslespil, der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i en større sam-

menhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spæn-

dende og betydningsfuldt område. 

Foredragene finder sted, mens vi ser dem på skærmen i biblioteket og vil ikke efterfølgende være tilgængelige på 

nettet. Vi byder velkommen til en række spændende aftener – og håber at se mange til arrangementerne. Man kan 

købe øl, vand og kaffe – og måske vil vi på et tidspunkt udvide med noget mad. 

Simon og Gyrite – Anholt Skole og børnehave 

Tirsdag 08-10-2019 kl. 19.00 – 21.00 

Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet 

Note: Foredraget er en opdateret udgave af et 

tidligere foredrag i serien. 

På rumkrydstogt ud i Solsystemet 

Forelæser: professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Insti-

tut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 

Sprog: dansk 

Entré: gratis  

 

Vi drager på et rumkrydstogt og oplever en række fasci-

nerende naturscenerier i Solsystemet. Vi besøger plane-

ter, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer 

hvor betagende billeder og målinger afslører verdener 

som er meget forskellige fra Jordens.   

I foredraget tager vi på et enestående rumkrydstogt til en 

række fascinerende og smukke naturscenerier i Solsyste-

met. På en tænkt rejse fra Jorden besøger vi en række af 

planeterne, deres måner og småplaneter, asteroider og 

kometer. Og ved hjælp af billeder og målinger, foretaget 

af en lang serie af rumsonder, vil vi se nærmere på verde-

ner som er meget forskellige fra vores egen planet, Jor-

den.  

 

De sidste års forskning har åbenbaret nye egenskaber 

ved Solsystemet – det har vist sig at Solsystemet har en 

langt større diversitet og mangfoldighed af fænomener 

end man forestillede sig var muligt.  

 

Vi begynder turen med at besøge overfladerne på Venus 

og Mars hvor vi skal besøge lavasletter, store isgletsjere 

og enorme kløfter. Vi fortsætter ud i Solsystemet og ser 

på Jupiter og dens måner med kæmpevulkaner og dybe 

have under tykke iskapper. Ved Saturn ser vi på dens 

enorme ringsystem og besøger dens måne, Titans, kolde 

overflade inden vi bevæger os ud i det frosne, ydre Solsy-

stem hvor vi skal se på ismåner, dværgplaneten Pluto, og 

den fjerne iskolde Ultima Thule.  
 

Alle bevægelser for objekter i Solsystemet – både plane-

ter, måner og rumsonder – kan beskrives ud fra kend-

skab til tyngdekraften, raketligningen og viden om posi-

tionerne af objekterne i forhold til hinanden. I 1687 be-

skrev Isaac Newton tyngdekraften matematisk og formu-

lerede i værket Principia bevægelsen af objekter under 

påvirkningen af tyngdekraften. Det er i dette værk at 

tyngdekraften formuleres som en universel kraft der vir-

ker mellem alle objekter som har en masse. I foredraget 

vil vi også se på hvordan planeters, måners og rumson-

ders baner afhænger af tyngdekraften og hvordan man 

præcist kan beregne hvilken bane en rumsonde vil følge 

på sin rejse rundt i Solsystemet.  

Foredraget bliver illustreret med et væld af betagende 

billeder fra NASA og ESA's rummissioner.   

https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/80
http://pure.au.dk/portal/da/hans@phys.au.dk
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Signaturbillede til foredraget 'På rumkrydstogt ud i Solsy-

stemet'. Det blå vulkanudbrud på Jupiters måne Io sender 

svovlholdigt lava et par hundrede kilometer op over Ios 

overflade. Det indre af Io er smeltet på grund af de kraftige 

tidevandskræfter fra Jupiters enorme tyngdefelt. Det ska-

ber kontinuerlige vulkanudbrud og åbne søer med smeltet 

lava. (Foto: NASA)  

 

 

 

 

 

 

 

Solsystemets næststørste planet, Saturn, har et imponeren-

de ringsystem. Under foredraget vil du høre at ringsystemet 

løbende forandrer sig og hvordan det er dannet og opløses 

– ringene påvirkes blandt andet af tyngdekraften fra Sa-

turns mange måner. (Foto: NASA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer til at høre om Mars’ udvikling gennem  

tiderne. Fx at for 3,9 mia. år siden var ca. halvdelen af 

Mars’ overflade dækket af vand. 

 

Siden ændrede klimaet sig – det blev koldere: og i dag  

finder vi store isglejsere på Mars’ nord- og sydpoler.  

Her ses et foto af is i bunden af et krater på Mars.  

(Foto: ESA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1. januar 2019 passerede NASA’s rumfartøj New Horizons  

det fjerne isdækkede objekt Ultima Thule som ligger langt uden  

for Plutos bane i den kolde og mørke del af Solsystemet. Ultima  

Thule blev dannet i Solsystemets barndom for mere end  

4 milliarder år siden og består af to ”snebolde” som har en  

diameter på hhv. 14 km og 19 km – objektet har derfor fået  

kælenavnet ”snemanden”. (Foto: NASA)  

 
 
Tirsdag 8-10-2019 

Titel: På rumkrydstogt ud i solsystemet  

Note: Foredraget er en opdateret udgave af et 

tidligere foredrag i serien. 

Tirsdag 22-10-2019 

Titel: Snedige bakterier 

Tirsdag 29-10-2019 

Titel: Viden om vand 

Tirsdag 05-11-2019 

Titel: Mennesker i klimaets brændpunkter 

Tirsdag 12-11-2019 

Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark 

Note: Foredraget er en opdateret udgave af et 

tidligere foredrag i serien. 

Tirsdag 19-11-2019 

Titel: Forædling af mennesket – før og nu 

Tirsdag 26-11-2019 

Titel: Luften vi indånder 

Vi glæder os til hyggeligt samvær omkring spændende  
emner. 
 
                                Simon Døssing og Gyrite Andersen  

https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/85
https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/85
https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/82
https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/84
https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/83
https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/86
https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/81
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Vi mangler boliger på Anholt.  

 

Kunne I tænke jer at leje jeres sommerhus ud i vinterhalvåret, hvor det alligevel står tomt og være med til at 

gavne udviklingen på Anholt? 

Planloven gør det muligt at leje sommerhuse og flexboliger, som er egnede til beboelse om vinteren ud hele 

året på småøerne, hvis det gavner øens udvikling.  

Da vi mangler lejeboliger på Anholt, så vil flere huse altid gavne vores udvikling.  

På andre øer er man allerede begyndt at søge efter egnede sommerhuse og lejer dem ud. Fx. på Samsø. ( se 

foto ) 

Ideen er en del af Anholts deltagelse i  bosætningsprojektet “Nye naboer, mere øliv” som Sammenslutningen 

af Danske småøer og LAG småøerne står bag. 

 

Kontakt Birgitte på tlf. 60681296 eller skriv til bdjeppesen@gmail.com hvis I i interesseret i at være med i 

projektet  eller høre mere. 

mailto:bdjeppesen@gmail.com
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NYT FRA ANHOLT SKOLE OG BØRNEHAVE 
Endelig har vi fået et nyt flot legeredskab. 
 

Det har været en laaaaaang proces. 
I efteråret 2017 måtte vi erkende at den legeplads, som vi fik bygget i 2006 af en flok Navere efterhånden var væk. Jakob Grell gik i 
gang med at tale med børnene om hvilke ønsker, der var til en ny legeplads. Udgangspunktet fra eleverne var noget i stil med det, 
som naverne havde bygget: ny vandbane, rutsjebane, kolbøttestænger og balancestativ, som de forrige. 
Men hold da op det er dyrt at købe nye, certificerede legeredskaber! Kunne skolen søge penge ved festivalen og Foreningen Anholt 
Børn? Vi blev enige om at tage kontakt til Morten Priesholm vedr. ansøgning af LAG midler. 
I februar 2018 kunne Laurits melde tilbage, at offentlige institutioner ikke kan søge LAG midler. Men hvad med Foreningen Anholts 
Børn? Morten Priesholm meddelte i maj 2018, at Foreningen Anholts Børn kunne søge penge, hvis der laves en 6 årig brugsaftale 
for skolens legeplads. Denne brugsaftale falder på plads efterår 2018 og derefter starter endnu en proces med indhentelse af til-
bud på faldsand, priser på endeligt udvalgte legeredskaber, opsætning, fragt m.v. så en ansøgning kan indsendes til LAG.  
Tilbuddene sendes til Foreningen Anholts Børn foråret 2019, så Signe Hylby kunne gå i gang med det store arbejde, som det er at 
lave en ansøgning til LAG (og efterfølgende udarbejde rapport til Landdistriktspuljen når projektet afsluttes). Og endelig i juni 2019 
får vi meddelelse om, at der gives 153.000,- fra LAG og 10.000,- fra Foreningen Anholts Børn. Takket være stor indsats fra Jakob 
Kjærgaard og Jakob Grell stod et flot nyt legeredskab på græsplænen, da skolen startede den 12. august 2019, og ca. 1½ uge efter, 
da faldsandet også var på plads, kunne vi tage redskabet i brug. 
Mange har bidraget for at det er lykkedes. Tusinde TAK til alle, der har lagt et stort arbejde i at dette kunne realiseres – Børnene er 

så glade. Kirsten 

Rensning af hyben 
 

Vibeke Jessen-Klixbül  skriver; 
 
Jeg har fået lov at videregive tekst med billeder til Anholt-Posten fra Figenbladet, Rostved 
Beboerforenings blad. Det er jo godt nok lidt skævt i forhold til høstsæsonen for hyben, 
men rådet kan måske også bruges på halverede frosne hyben. Tekst og fotos: Jakob Holm.  
 

TRIN 1. 
Start med at tage blomsten og stilken af. Halver de hele bær og tjek om der er orm i. Hvis 
ja, skæres det angrebne område væk. 
 

TRIN 2. 
Når alle bærrene er halveret, kommes de lidt ad gangen i en foodprocessor, og de køres 
kort, hvorefter hele baduljen hældes i en gryde eller spand med koldt vand. 
 

TRIN 3. 
Kernerne fra hyben er lettere end hybenskallerne, og derfor flyder kernerne ovenpå van-
det, og hybenskallerne lægger sig på bunden. Herefter er det bare at “skumme” kerner af 
vandet. 
 

TRIN 4. 
Hæld de “rene” findelte hybenskaller på en sigte. Hybenskallerne er nu klar til at blive 
omsat til hyben- og mirabellemarmelade, hyben- og tomatketchup eller noget helt tredje. 
 

Måske kan I først bruge opskriften til næste år, men god fornøjelse alligevel - vi ved det 

virker 
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Anholtbørn på vulkaner  
 

Whaaat ? skal I til Island ?  Ja det skulle vi!  Anholt skoles elever er så heldige at have nogle driftige forældre, 

der for efterhånden mange år siden besluttede at arrangere en årlig festival, hvor overskuddet skulle gå til An-
holt skole og børnehaves udenøsaktiviteter. Forældre, ansatte, skoleelever og mange, mange andre har siden 
troligt stillet op som frivillige til Anholtfestivalen og tjent penge til formålet. Mange penge faktisk – og sørme 
om ikke også den årlige Kitefestival også har bidraget til formålet stort set hvert år. Desuden er det flere gange 

lykkedes os at skaffe midler fra diverse puljer og fonde – også i år hvor Fondet for dansk-islandsk samarbejde 
har bevilget de penge der skulle til at leje en bus fra Kastrup til Grenå.  

Eleverne har været i Afrika, Grønland, Tyskland, Irland, Sverige og forskellige byer i Danmark. I en årrække 
har der været tradition for, at nogle af rejserne har været skoleture, hvor forældrene har medvirket – dog for 

egne penge. Således også dette skoleår, hvor vi valgte at rejse til Island.  

Torsdag den 5. september myldrede vi ombord på færgen, forventningsfulde – og for min part taknemmelig 
for at vejrguderne havde valgt at give os godt sejlvejr. Vi stod overfor en monster-lang rejsedag – så søsyge 
som udgangspunkt for rejsen, ville have været træls, for at sige det på godt jysk. I Grenå holdt den lejede bus  
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og ventede på os – den kørte os til Århus, hvorfra vi skulle videre med DSB skolerejser. Togturen var udra-
matisk – ungerne indtog togvognen og hyggede sig gevaldigt og pludselig var vi i Kastrup, hvor flere af rej-

sedeltagerne ikke før havde været – så det var stort, vildt, fremmed og spændende. Vi fik tjekket ind – slog 
tiden ihjel med indkøb og spisning og det var tid for afgang med Icelandair.  

Da flere af børnene ikke før havde fløjet, var jeg lidt spændt på, hvordan de ville reagere, når vi sad i maski-
nen – men reaktionen var nærmest jubelråb fra børnene, da flyet lettede – en reaktion der fremkaldte ret me-

get morskab hos de omkringsiddende passagerer. Sikke nogle skønne unger – efter så mange timer på farten 
og de var stadig parate til at opleve og vise begejstring. Og sådan var det hele turen igennem. Børnene udvi-
ste et enormt overskud og tog stort set alle udfordringer i stiv arm.  

Vi startede med 3 dages oplevelser, arrangeret af et nyt lokalt rejseselskab; Vilholdt rejser, der bl.a. er ejet af 

en islænding, der bor på Djursland. Det var en stor fordel at få hjælp af en, der har lokalkendskab og vidste, 
hvor der lige var et vandfald, man kunne komme om bagved. Det regnede en del de første dage. ”Regnede” er 
egentlig ikke det rigtige ord at bruge, ”silede ned” er mere dækkende. Det at være våd blev en tilstand i flere 

stadier, hvor gennemblødt – tilstanden ramte flere af rejsedeltagerne.  

Fotos: Gyrite Andersen 



40 

 

Regnbukser og gummistøvler er ikke det mest sexede, man kan iføre sig, men regntøjet blev vore bedste ven-
ner og faktisk afholdt regnen os ikke fra at opleve. Vi så Geysir springe, vi lod os imponere over vandmæng-

derne i Gulfoss og vandfaldets enorme skønhed. Vi gik tur på den sorte strand og klatrede på basaltklipperne 
og hørte de dramatiske beretninger om turister, der lod hånt om advarslerne om ikke at komme for tæt på van-
det på den sorte strand. Flere gange er turister blevet suget med ud af en bølge og aldrig fundet igen. Drengene 

ville gerne prøve at drikke vand fra en elv og straks fremtryllede vores chauffør Svanur et vandfald med det 
klareste vand, som vi kunne fylde i vore vandflasker. At man samtidigt kunne gå om bag ved vandfaldet, gjor-
de jo ikke noget. Det regnede også, da vi skulle se det berømte islandske naturfænomen Geysir. Den oprinde-

lige geysir er udslukt, men lige ved siden af springer en anden varm kilde, som nu er afløser for den oprindeli-
ge berømthed.  Vi var heldige at opleve den springe flere gange – og det var simpelthen stort.. 

Vi var også i The Secret Lagoon, hvor vi i flere timer flød rundt i det varme vand. Lugten kan man fint vænne 
sig til, når nu kroppen i den grad nyder at være nedsænket i geotermisk varmt vand. Siden 1891 har der været 

en egentlig swimmingpool på stedet – så selvom turisterne valfarter til de varme kilder, så har det altid været 
sådan at islændingene har brugt de naturlige varme kilder til fornøjelse og som helende i et generelt lidt køligt 
klima. Der er varme kilder mange steder i Island – og vi nåede også at vandre op i fjeldet tæt på Reykjavik for 
at lægge os i de varme kilder.  
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Man går 3-4 kilometer ind i et meget smukt fjeldområde, passerer svovlstinkende pytter med kogende vand og 
er så fremme ved vandløbet, hvor folk lægger sig og lader dagens stress løbe med vandet ned ad fjeldet. Det er 
altså ikke dumt. Reykjavik blev gjort på et par timer i strålende solskin – og så var det ellers videre til indkvar-
tering i de hytter, der skulle blive vores andet hjem i Island.  
Siden efteråret har jeg korresponderet med Kerholsskoli om vores besøg hos dem. Skolen er en lille skole be-
liggende ca. 1 times kørsel fra Reykjavik. Omkring 30 elever i skolen og det samme i børnehaven. Selve skole-
bygningen er kun 4 år gammel og det var tydeligt, at kommunen er en rig kommune. Eleverne får morgenmad 

og varm middagsmad gratis hver dag – kommunen betaler – der er virkelig gode faciliteter både inde og ude – 
og som alle andre steder i Island, er der en stor udendørs svømmehal opvarmet direkte fra undergrunden. 

Søde børn og imødekommende medarbejdere, der gjorde deres bedste for at få os til at føle os velkomne. De 
arrangerede en tur til Tingvellir – stedet for det Islandske demokratis fødsel og anbefalede os en tur til Kerid – 

der viste sig at være en ualmindelig smuk udslukt vulkan med turkisblåt vand i bunden og alle mulige farver 
fjeld op ad siderne. Vulkanen ligger nærmest i skolens baghave og skolen har navn efter vulkanen. Eleverne 
arbejdede i løbet af ugen i 3 grupper, hvor de Yngste børn brugte meget tid på at lege indenfor og udenfor – de 

Mellemste elever havde Udeskoleundervisning og vore 3 Ældste elever havde undervisning sammen med de 7 
ældste islandske elever.  
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Det faldt eleverne naturligt at kommunikere på engelsk og der opstod forsigtige venskaber i løbet af ugen – 
venskaber, der kan udvikles, når Kerholsskoli forhåbentlig kommer på besøg hos os næste efterår.  
Nogle af os har det sådan, at når man hører ordet Island, så tænker man først på islandske heste og dernæst på 
vulkaner. Derfor skulle vi selvfølgelig også ud og opleve landskabet til hest. Det er en dyr fornøjelse, men ele-
verne har selv tjent pengene ved kagebagning, julebazar og andet. Et par af os fik en ekstra oplevelse på et 
stutteri – hvilket satte tanker i gang hos en lille pige om ture til Island i fremtiden – måske som rideguide for 
turister.  
Og så har jeg slet ikke fortalt om det spændende besøg i en jordhytte bygget ind i fjeldet, hvor 2 forskellige 
unge par har boet for ca. 100 år siden og som nu er åbnet for turistbesøg. Eller om Solheimar, som nogle af 
forældrene besøgte. 
Og pludselig var det hele slut igen. Op klokken alt for tidligt – kl. 2 om natten - bus til lufthavnen, fly til Ka-
strup – bus til Grenå – og med kun 20 minutters forsinkelse kunne rejsemætte børn og forældre gå ombord på 
Anholtfærgen – denne gang med indlagt søsyge.  
Jeg er dybt imponeret over anholtbørnene, der har suget til sig af oplevelser og har taget det meste i stiv arm. 
Tak for det børn !!! , tak til forældre og lærere og tak til Sune og Svanur og hans ekspeditionsbus som altid 
venlige og dygtige guider – Island var nok en rejse værd.  

Gyrite  

Anholt Vognmandsforretning ApS 
Vi er kendt for at løse mange forskellige opgaver; 

  

Opsyn og hjælp ved sommerhuset. Rengøring. Bagagekørsel. Storskralds afhentning.  
Beskæring. Naturpleje. Flis hugning af kvas. Græsslåning. Hækkeklip og brakslåning.  
Slamsugning. Vare/transportkørsel i alle varianter. Graveopgaver, store som små og  

diverse entreprenørarbejder ved byggeri mm. 
  

Hertil udlejning af fadøl anlæg til festen, autohjælp. 
  

Kontakt; Anholt Vognmandsforretning tlf. 20 20 90 05. mail; anholt.vognmand@mail.dk 
  

På vink og gensyn, Vognmand Jan, Liselotte, og det friske crew 

 Sommerhuse udlejes:  

Ageren og Vibehøj udlejes.  

Henvendelse på jm@hovedvagtsgade6.dk    

m.v.h. Jens Christian.  

mailto:anholt.vognmand@mail.dk
mailto:jm@hovedvagtsgade6.dk
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Dragetur 2019 

Fotos: Anne 
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Fra feriebarn til ø-bo 

En sommerdag i 1985, sidder min morfar Bent Hechmann 

og læser avisen! Han ser en stillingsannonce for et vikariat 

på Anholtfærgen som Styrmand! 

Det er en lille tjans sammenlignet med de lange ture på 

de store verdenshave, som han var vant til. 

“Ja! Hvis jeg søger det, så får jeg det sgu”! sagde han. Og 

det gjorde han! 

Det blev til 8 1/2 dejlige år på Anholt. 

Vi børnebørn var tossede til en start! Hvad i alverden 

skulle de flytte heeeeelt derop på sådan en lille ø for! Det 

var alt for langt væk syntes vi! 

Hvad var Anholt og hvad i alverden skulle vi der? Der var 

jo ingen butikker, ingen hoppepuder, vandland mm, og så 

var det bare så dødbesværligt overhovedet at komme 

dertil. 

Om sommeren var det aldrig helt så slemt at sejle, fordi vi 

sad udenfor. Men om vinteren var vi nødt til at være in-

denfor. 

Den gamle færge var slem og vi blev altid enormt søsyge, 

hele bundtet og lå og jamrede os nede i min morfars ka-

hyt! Børn, babyer, hunde, mødre og fædre, i een stor pæ-

revælling! Med hver vores brækposer. Nej, hvor vi hade-

de det! 
 

Men der gik ikke længe før, at vi vidste, at det var hele 

turen værd. Der ventede os noget rigtig godt.  

Snart var vi næsten ikke til at slippe af med igen! 

Hele sommeren lang, 13-15 mennesker plus det løse. 

Hunde, kærester, venner og veninder, papegøjer, mus og 

vandrende pinde, allesammen boede vi hos Mormor Mar-

git og Morfar Bent i Bygaden 2B.  

Der var tryk på! 

Morfar sejlede og sejlede og mormor passede cafeteriet. 

Vi hjalp til, så godt vi kunne. Købte ind, lavede slikposer til 

færgen, ordnede vasketøj, lavede mad og gjorde rent. 

Havde også snart vores eget job på øen. Solgte is på stra-

den og i Brugsen, vaskede op og gjorde rent og hjalp til på 

Casablanca i højsæsonen! 

Jeg havde iøvrigt en lille papkasse ude ved vejen hvorfra 

jeg solgte malede sten. De startede med at koste 50 øre 

stykket og sidenhen 1 kr og optil 5,- for de største! Vil tro 

at jeg var den første til at sælge malede sten på Anholt og 

det var skam en fin forretning, for der var ikke ret mange 

souvenirers at få dengang. Jeg havde travlt og tit fik jeg 

ligefrem bestillinger! 

Om vinteren kælkede vi løs, hang ud med de lokale, gik 

lange ture og hyggede os. 

Det var frygteligt når vi skulle hjem igen. Og sådan har det 

altid været! Som barn og som voksen! 

Overvejede seriøst tit at falde i søvn nede på toilettet, og 

ups.....sejle med tilbage, for så at vågne op på Anholt 

igen! 

Tænk hvis man bare kunne blive boende på Anholt! Tan-

ken har nu strejfet mig mange gange, både som barn og 

som voksen. 

Mine bedsteforældre flyttede tilbage til Odense igen i 

1994, men vi blev ved med at komme på øen, ligesom 

dem selv. 

Mine forældre købte i 2004 sommerhus på Nordbjerg og i 

2007 åbnede Peter, min yngste bror “Ved Vejen” og min 

portugisiske kæreste og jeg (vi boede i Portugal) kom og 

hjalp til i et par måneder. Jeg flyttede selv tilbage til Dan-

mark fra Portugal igen i 2010, og fra da af kom jeg igen på  

På besøg på “Ved Vejen” i 2015, med fyret som jeg malede i 
2007! Alba er lige fyldt 6!  
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 øen jævnligt! Nu med en lille pige på armen! 

Så var det hendes tur, til at lære Anholt at kende. 

Og når man nu har fødselsdag i uge 28, så skal den da 

holdes på Anholt, med lagkage, jordbær, jomfruhumme-

re, solskin, badetur og det hele! 

Det er så blevet til 8 fødselsdage i rækken på Anholt og 

nu er Alba blevet 10. 

Her i påsken efter æggetrillning på Bollen, cyklede vi  

ned på havnen og fik en øl og en is! 

Alba ser opslaget med “Prøv en ø” og siger så til mig. 

“Mor, skal vi ikke prøve det?” og da går det op for mig, at 

det faktisk kunne blive en mulighed for os.  

Havde godt set opslaget i de andre år og syntes at det var 

en knaldgod idé. Men synes ikke at tiden var rigtig. Og 

som før, og i alle de andre år hvor tanken også havde 

strejfet mig, var jeg lige midt i noget og slog det hen! En-

ten havde jeg lige fået nyt job eller lejlighed, havde en 

kæreste, eller Alba der lige var startet i skole, mine bed-

steforældre der blev ældre, kolonihaven der skulle byg-

ges om.......der var hele tiden noget der stoppede mig. 

Tristheden over at skulle hjem fra øen, var der altid. Men 

når vi havde været hjemme en uges tid eller to, var det 

nu også meget rart at være tilbage i Odense. 

Da vi var børn, tog vi i Djurs Sommerland på vejen hjem, 

som et plaster på såret. 

 

Der på bænken i solen, helt alene på havnen, bare Alba 

og jeg. Ja, Karen var i sin butik og Mor Henny nussede 

rundt med sit.......der fik jeg for første gang, sådan een 

helt særlig fornemmelse! 

“Ja! Det kunne vi faktisk godt prøve!” sagde jeg så! 

Alba lyste op! Jeg selv fik det vildeste sug i maven da jeg 

sagde det. 

Det var som sommerfugle og champagne på samme tid. 

Alba var så klar og vi var begge helt høje over vores nye 

idé. Jeg måtte også lige forklare hende, at det jo slet ikke 

var det samme som at holde sommerferie, påske, efter-

årsferie mv. 

Her ville ikke være noget åbent, ikke strand og is, som-

merhus og fest! Men noget helt andet, og ligemeget med 

det, for vi rejste hjem med en fornemmelse af, at dét her, 

måtte vi give en chance!! 

Vores idé var at prøve det oktober til og med december! 

Og så ville vi måske kunne mærke, om det var noget vi 

ville......altså at flytte herop! 

Min første tanke var egentlig blot at give migselv og Alba 

“en lille pause i livet”. En slags orlov. 

Var sikker på at jeg kunne tale med min chef om det og 

evt vende tilbage til mit job. 

Jeg var træt af at jeg ikke kunne komme i hus med min 

lejelighed, hvor projekterne stod i kø og havde gjort det 

siden vi flyttede ind i dec. ‘16! 

Jeg kunne heller ikke lige komme videre med koloniha-

ven, økonomien var ikke til det, kæresten havde jeg sendt 

væk og Alba fungerede slet ikke i sin skole. Jeg kunne tit 

aldrig få fri til de ting jeg gerne ville og synes at jeg be-

fandt mig i et evigt hamsterhjul, med dårlig tid, dårlig 

økonomi, dårligt helbred og konstant dårlig samvittighed. 

Overfor Alba og overfor migselv. 

Tænkte at, dét her måtte kunne gøres bedre, savnede 

natur, ro, tid og plads. Med andre ord, var jeg kørt sur i 

det! 

10 dage efter den dejligste påske på øen blev jeg (sæson) 

fyret! 

Pludselig kom Anholt meget tættere på! 

Jeg skrev en ansøgning 3 dage efter, og vi trykkede begge 

SEND! 

 

Da startede der så en ugerslang kommunikations-tråd 

imellem Signe og Jeg! 

Og selvom at jeg ved meget om Anholt, er trods alt kom-

met her siden 85! Så var der rigtig meget jeg ikke vidste! 

Mest sådan praktisk! 

Og hvad nu hvis vi blev optaget, og så glade for at være 

her, at vi ville blive? Hvor skulle vi så bo efterfølgende?  

Tænkte ikke sommerhuset på Nordbjerg var en mulighed 
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.Derfor skyndte jeg mig at melde mig ind i B45. For en 

sikkerhedskyld!  
 

Ville vi trives? Ville jeg kunne undvære Odense og alle  

dens tilbud, mine venner og veninder, familien, min elske-

de kolonihave mm!? 

Jeg havde svært ved at skille det ad! I tankerne var vi bå-

de på vej og på vej til at flytte derop! Hjertet var helt enig! 

Og når jeg lukkede øjnene, kunne jeg dufte Anholt! 
 

Signe og jeg skrev frem og tilbage! Mange mails blev det 

til. Og sikke en kæmpe hjælp det var. 

Min veninde prøvede at sige til mig, at det jo kun var en 

prøve, det dér “Prøv en ø” og at jeg ikke skulle se det som 

at vi flyttede derop i første omgang. 
 

Midt i juni, kom der så besked fra Signe, at vi var blevet 

optaget til “Prøv en ø”! 

Vi hoppede rundt af glæde i den time det varede! 

Så skrev Signe igen, at der var blevet et hus ledigt, og at 

jeg nok lige skulle ringe til B45! Hurtigst muligt. 

De havde så haft et tilbud sendt til mig, men brevet var 

kommet retur! Men hvis vi ville, så kunne vi få tilbuddet 

og ville så få en uges frist til at svare.....dvs. til torsdag d. 

20/6! 

“Årh! Ved du hvad? Vi skal til bryllup på Anholt d. 

22/6......er det ikke muligt at se det dér, og så svare ja 

eller nej?” spurgte jeg så B45 om. Og det var okay, vi fik 

fristen udsat. 

Samme dag, min elskede bror Peter og dejlige svigerinde 

Sara, sagde ja til hinanden oppe på Nordbjerg, i øvrigt 

med Signe som giftefoged, sagde Alba og jeg JA til vores 

lille fine hus på Sønderstrandvej 39B og til en ny start i 

livet! 

Så på meget kort tid, forandrede vores projekt “Prøv en 

ø” sig, til projekt “Flyt til ø”!  

Og tænker, at jeg har en del at takke Signe for! For havde 

hun ikke været så omhyggelig med at besvare alle mine 

umulige spørgsmål, og finde oplysninger til mig og guide 

mig, havde jeg måske ikke turde at tage så stort et spring! 

Sommerferien kom og dagen efter Albas 10 års fødsels-

dag, var vi henne og hilse på Gyrite, se skolen og jeg var til 

jobsamtale.  
 

Og nu er vi her! 

Siden d. 1/9 og vi fik også liiiige klemt en tur med skolen 

til Island ind! 

Der pakkes stadig ud og indrettes, vi tager en dag af gan-

gen og forsøger at få hilst på så mange som muligt, (der 

er stadig mange vi endnu ikke kender) Alba er forlængst 

startet i skole og d. 1/10 starter jeg også på skolen, ho-

vedsageligt som vikar og støtte, lidt på biblioteket og hvor 

der ellers er brug for mig!  

Jeg er uddannet håndarbejdslærer indenfor beklædning 

og tekstildesign, har haft eget skrædderi med stofsalg, 

men også undervist i ungdomsskolen, lavet kurser, galleri 

mm! Jeg maler, tegner og syr. Laver smykker, ting i skind, 

pels og papir. Men har nu også arbejdet en del i restaura-

tionsbranchen, både som chef, kok og tjener! 

Alba er en glad og livlig ti-årig! 

Hun elsker musik, sang og instrumenter. Hun er vild med 

at være i vandet, med at ride, stå på rulleskøjter, tegne og 

male. 
 

Vi er blevet modtaget så godt og hjulpet så fint! 

Alt lige fra at hente nøgler for os, flyttehjælp, blomster 

foran vores dør, græsslåning, middagsinvitationer, tilbud 

om kørsel, tilbud om møbler, jobtilbud mm. og sågar var 

Albas navn allerede på en kasse oppe i hendes nye klasse 

da vi første gang besøgte skolen her i sommers. 

Så alt i alt, føler vi os allerede meget velkomne, og tusind 

tak for det! 

Det er virkelig rart. For selvom at vi har været her 1 mio. 

gange er det stadig helt nyt. 

Nu skal vi lære det hele at kende, og det Anholt vi kender, 

skal endnu mere ind under huden på os. 

Mine bedsteforældre kommer i skrivende stund om 2 da-

ge og ser hvordan vi har det. De er så lykkelige over at vi 

har turde at tage springet og heldigvis er de her endnu til  
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at opleve det........ringen er sluttet! 

For uden min mormor og morfar, og Albas Old’er, havde 

vi nok aldrig fået øje på dejlige Anholt! 

Så det var sørme godt at der blev læst avis, den sommer-

dag i 1985.  

Jeg plejede at køre rundt på øen og sige: “Aiiijj! Tænk hvis 

jeg boede her!” 

Nu kører vi rundt og siger:  

“Ihhhh! TÆNK at vi bor her!” 

Jeg har boet mange steder og også en del i udlandet! 

Men Anholt har været det sted, der altid var der! Min 

barndom, min ungdom og nu som voksen. 

På alle årstider! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang tusind TAK for god modtagelse. 

Vi glæder os til at hilse på resten af jer. 

Bedste hilsner Alba & Rikke  

PS: Hvis man har lyst, kan man følge os på Facebook: Rik-

ke og Alba på Anholt  

Efter en sommer med dejligt vejr og masser af aktivitet på Anholt, står vi igen og kigger tilbage  

på en højsæson med stigning på passagertallene. 

Tallene per måned fordeler sig således: 

Passagerer 2018      2019 

Juni  2809      4021  

Juli  11074    11576  

August            4791      4325  

I forbindelse med afslutningen på sommersæsonen, kommer Annagrethe, Poul Erik og Iben til Anholt fra den 22. – 24. september 

til det såkaldte “eftersommermøde”, hvor de blandt andet mødes med erhvervet for at følge op på og vurdere sommeren og aftale 

fremtidige tiltag.  

Sejlplanen for 2020 er under udarbejdelse og vil snarest blive videresendt til Anholt, hvor der i samme forbindelse vil være mulig-

hed for at komme med eventuelle ønsker. Udkast til sejlplanen vil være tilgængelig på GAF Anholt kontoret, Anholt Brugs og Spar-

Konge. Kommentarer og ønsker bedes sendt via e-mail til: iben.wan@stenaline.com. 

På personalefronten er vi glade for at kunne byde velkommen til Karen Konge, som per den 19. august er ansat som kontorassi-

stent på vores kontor på Anholt.  

Ved samme lejlighed vil vi gerne takke Susann for indsatsen og ønsker hende og 

hendes familie held og lykke i fremtiden. 

På vores kontor i Grenaa har vi per 1. september 2019 ansat Dorte Nielsen i vores 

ekspedition. Dorte har tidligere været ansat på Anholt kontoret, så vi byder Dorte 

velkommen til Grenaa.  

Nu da lavsæsonen er godt i gang, gør vi opmærksom på de ændrede åbningstider 

ifm. afhentning af gods på Anholt.  

Se åbningstider på www.anholtfergen.dk  

Vi glæder os til vi ses på Anholt. De bedste hilsner fra Grenaa – Anholt Færgefart  

mailto:iben.wan@stenaline.com
http://www.anholtfergen.dk
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DARK SKY ANHOLT MØDTE SAMSØ 

Da Anholt jo både er en del af region midt og i færd med at blive et dark sky område, få Anholts mørke beskyttet og 
udvikle astro-turisme, var det oplagt for Peter at kigge over, dele en masse viden og snakke om samarbejdsmulighe-
der. Peter viste slides over lysforurening i Europa og det ser bare alt for ’lyst’ ud i det allermeste af Europa. Som et 
eksempel hørte vi nærmere om Milano i Nord Italien, hvor man ikke er i stand til at se, om det er fuldmåne, halvmåne 
eller nymåne, for man kan slet ikke se månen…  Vi så heldigvis også slides fra det område på Samsø, der er blevet ud-
peget til at være deres dark sky område. De havde haft en flot og velbesøgt tur ud i mørket, hvor der efterfølgende var 
varm suppe til alle.  
Det var et rygende underholdende oplæg, fuld af viden og gode ønsker for et kommende samarbejde. Og så gik vi alle 
sammen ud i mørket. 

Vi blev enige om, at det måtte have været en meteor, der i fuld fart ramte atmosfæren og eksploderede. Et vildt him-
melfænomen under alle omstændigheder, og helt høje gik vi hjemad igen. En fed tur. Og vi gør det igen i efterårsferi-
en og arbejder på at have en skarp vejleder med. Hold øje på facebook Dark Sky Anholt, hvor det bliver slået op. Vi 
satser på at planer og vejrudsigt kommer til at gå op i en højere enhed.  
 

På vegne af Dark Sky Anholt arbejdsgruppen, Anne Dixgaard 
FORENINGEN DARK SKY ANHOLT 
Lørdag den 31. august blev der holdt stiftende generalforsamling for Foreningen Dark Sky Anholt, der nu er en realitet. 
Dark Sky Anholt er en non-profit og apolitisk forening, der har til formål at sørge for, at Anholt opnår et eller flere cer-
tifikater fra foreningen International Dark-Sky Association https://www.darksky.org/ (IDA) 
 
• Foreningen definerer og fordeler arbejdsopgaver i forhold til de krav der stilles af IDA. 

• Opdyrker og varetager samarbejde med diverse interessenter. 

• Indsamler og formidler viden omkring lysforurening og bevarelse af naturligt nattemørke.  

En række tiltag ifht. at få certifikatet i hus er allerede i gang og flere kommer til. Det bliver snart muligt at melde sig 
ind i foreningen, så hold øje på facebook Dark Sky Anholt og den kommende hjemmeside. Bestyrelsen består af føl-
gende medlemmer Kay Verner Nielsen, Laurits Fokke Møbjerg, Anne Dixgaard (formand), Aisha Seeberg 
(næstformand), Nicolai Hende (Kasserer), Simon Døssing (1. suppleant) og Alf Arén (2. suppleant) 
Vi glæder os til at holde jer opdateret på hvordan det går og håber på deltagelse, gode idéer, samarbejde og at kom-
me godt i mål med ansøgningen.                                                                                   

På vegne af bestyrelsen, Anne Dixgaard  

Fredag den 30.august fik Anholt en ny gæst i form 
af Peter Christensen fra Energiakademiet, Samsø. 
Han var kommet til øen for at fortælle om det eu-
ropæiske Intereg. Night Light projekt, som Samsø 
har været involveret i et stykke tid. Kort sagt går 
projektet ud på, at der skal udvikles regionale 
handlingsplaner samt etableres dark-sky områder i 
8 europæiske regioner. Målet er en varig redukti-
on af lysforurening, at den mørke himmel bliver 
beskyttet, og at der udvikles astro-turisme.  

Laurits Møbjerg og Simon Døssing førte an og dirigerede med snilde  og 
detaljeagtig viden om, hvad der ligger på jorden hvor, hele flokken ud til 
Sønderbjerg.  Først gik vi indover land ud til kysten, hen langs stranden 
og så op at få et lunt kram af Borsen, før det bare gik derudaf op på Søn-
derbjerg. Det var en sublim tur ud på Mælkevejen, og der var mange 
woow, wauw, åhhhh så I det og det stjerneskud, og selvom den samlede 
viden om stjernerne ikke var den vildeste, blev der sat navne på nogen 
kendisser som Store bjørn, Karlsvognen, Nordstjernen, Cassiopeia. Plud-
selig skete noget helt andet. Et eller andet lysende kom farende henover 
himlen, for at ende i en eksplosion i kraftige farver, og så stod vi ellers og 
måbede på Sønderbjerg.  

https://www.darksky.org/
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   På gensyn 

Liselotte Arentz Sørensen  

Anholt Taxi  
 

tlf. 20 22 90 06 

Taxien er åben alle dage  

kl. 06:00-24:00.  

Kørsel efter kl. 24:00  

bookes på forhånd. 

 

Sightseeing ture med fortællinger om øen  

arrangeres efter aftale.  

Varighed ca. 1,5 time.  

 
Spise– og samværsklubben 19 - 20 

 

I Forsamlingshuset. 
 
 
 
 
 

Første spiseaften er  
Onsdag d. 23. oktober, kl. 18 

  
  
 
 
  

Tilmelding for hele sæsonen til 
Anja Danielsen, 87594040, 22469026 

  
Klubben er for pensionister med adresse i  
 Norddjurs kommune. Det koster 70 kr. 

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

bare en gang imellem. 
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Redningshelikoptere til Anholt. 
 

Helikoptertjenesten til Anholt blev etableret i april 1974. Siden er antallet af tilkald vist bare vokset og kulminerede i 
år. Ikke mindst mange turister har været en tur med helikopteren hér i sommer. Ikke mindre end tre fik kranietrau-
me på havnebakken og én brækkede benet på samme sted. 
 

Som en turist skriver, så slår turisterne en speciel feriehjerne til hér på Anholt. Det ses blandt andet af antallet af 
opkald til 112. Én blev brændt af en brandmand på stranden, og der blev ringet 112, og alarmcentralen sendte 
straks en helikopter af sted. Ambulancen (som på Anholt ikke må hedde ambulance men redningsbil) og læge blev 
også straks alarmeret. De kunne dog ringe til alarmcentralen, og helikopteren kunne vende om og tage sig af mere 
alvorlige ting. En sejler fra Nordsjælland havde tidligere på året været indlagt til observation for blodprop i hjertet, 
og nu havde han fået en slem krillerhoste og havde ringet 112. Helikopteren kunne ikke vendes, men helikopterlæ-
gen ymtede noget om, at det ikke helt var på sin plads at blive indlagt på grund af krillerhoste. 
 

En Nordmand havde været på bar og for at spare tid og bartenderen for besvær bestilte selskabet ikke bare drinks i 
glas, men spiritus i flasker. Nordmanden faldt på vejen hjem, ligesom Jeppe på Bjerget, i søvn i vejgrøften. Da det var 
tropenat, skete der ikke så meget ved det, men andre turister kom forbi klokken 04 og i stedet for at lægge Jeppe i 
baronens seng (eller kammerherrens seng, som var lige på den anden side af vejen) trykkede de straks 112 på deres 
lommetelefon. Helikopteren blev sendt af sted. Men Jeppe havde ikke til sinds at følge med nogen steder hen. Politi-
et kom og lagde Jeppe i håndjern. Lidt efter lidt kom der mere fornuft ud af munden på ham, og han kunne fortælle 
om en tipoldefar fra Norge, som var strandet på Anholt. Jeppe undgik tvangsindlæggelse og Jeppes far blev purret 
op. Han var vist noget grum i hu, men så vidt vides fik Jeppe ikke af krabasken, men han undgik næppe gevaldige 
tømmermænd. 
 

Pointe: Ring 8631 9005 til ø-lægen FØR du trykker 112. Få telefonnummeret på ø-lægen lagt ind på din telefon på 
vejen TIL Anholt, så det er ved hånden, hvis du får brug for lægehjælp. Ellers kan man eventuelt også google ”Hvad 
gør jeg, hvis jeg brænder mig på en brændenælde eller brandmand?” Spar konge har i øvrigt smertestillende mixtur 
til salg, som hurtigt tager smerterne.  

Redningsstationen og sundhedspersonalet på Anholt arbejder professionelt sammen for at sikre tryghed og hurtig  
relevant behandling både på land og til vands—også i turistsæsonen, hvor alle har rygende travlt.    

  Ø-lægen Anholt  

Fotos ph.rm.dk  

https://www.ph.rm.dk/
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Anholt får fokus hos rejseredaktionerne 

I år har vi haft mulighed for at invitere en række medier til Anholt og for at arbejde med andre presseaktiviteter. Vi har 

arbejdet med danske medier dog med en enkelt undtagelse. 

Det har allerede givet en del omtale, og Anholt fylder fint i spalterne med rejsestof. På besøgene har vi været langt om-

kring for at vise så bredt et udvalg som muligt af Anholts herlige steder. Det har dog ikke været muligt at besøge alle. I 

forhold til briefing af journalisterne har vi naturligvis fortalt om de tilbud og muligheder, der er på øen. 

De konkrete resultater af pressearbejdet er indtil videre: 

”Anholt, sejlernes foretrukne ø” - Bådmagasinet juni/juli udgaven. Forsiden og tre sider i magasinet. http://bit.ly/

anholt-baadmagasinet  

”Hustlers, hummere og hønseskidning på Anholt” – BT/Metro 18. juli. To sider.http://bit.ly/anholt-Metro  

”Anholt i festivalernes tegn” – B.T. 21. juli. To sider.http://bit.ly/anholt-BT  

”Øen i havet” – Liebhaverboligen september. (Indstik i Dagbladet Roskilde og Frederiksborg Amts Avis) Tre sider. 

http://bit.ly/anholt-liebhaverboligen  

”Det bedste af vandkants-Danmark” – Ude og Hjemme 11. september. Fire sider.http://bit.ly/anholt-udeoghjemme  

Det er ikke alle journalister der har publiceret endnu, så der følger flere artikler måske i efteråret, men helt sikkert i løbet 

af foråret eller forsommeren næste år. 

I snakken med journalisterne har budskabet også været, at Anholt er fyldt til bristepunktet i de to til tre højsæsonuger, og 

at nye besøgende vil være velkommen i for- og eftersæsonen. 

Udover de danske medier har den tyske tv-station NDR været forbi med et tv-hold. De er i gang med at lave en program-

serie om Danmarks kyster. Programmet om Jyllands østkyst og øer, herunder Anholt bliver på 90 minutter og bliver 

sendt i løbet af vinteren.  

Ingen af journalisterne havde været på Anholt før. Reaktionen fra hver og en af dem har været, at Anholt har gjort et 

enormt indtryk på dem. De har været meget overraskede over, at Danmark byder på noget så eksotisk. 

Tak til alle for et godt samarbejde og en fin modtagelse. 

Else Brask, VisitAarhus, Kyst- og naturturisme – herunder Anholt Turist 

 Dans i efterårsferien  

Der bliver tilbudt danse undervisning i uge 42, for børn og voksne i  

samarbejde med Foreningen Anholts Børn 

Hvis du trænger til lidt sved på panden, god musik og godt humør så ses vi d.18 og 19 

oktober.  

Vi mødes i Gymnastiksalen på Anholt skole.  

Fredag: Fra 6 år og op Kl. 10:00-11:00 , gratis. 

Lørdag: fra 6 år og op Kl. 10:00-11:00 , gratis 

Lørdag: Voksne booty tekniker (twerk) kl. 15:00-17:00, 150 kr. pr. deltager 

Glæder mig til at se jer knus Nadja vels skjødt.  

Smid gerne en SMS om deltagelse mobil 50733147.  

http://bit.ly/anholt-baadmagasinet
http://bit.ly/anholt-baadmagasinet
http://bit.ly/anholt-Metro
http://bit.ly/anholt-BT
http://bit.ly/anholt-liebhaverboligen
http://bit.ly/anholt-udeoghjemme
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Langt Ude 

For femte gang har vi afholdt kul-
turfestivalen Langt Ude. Og vi me-
ner selv, at festlighederne forløb 
med stor succes. Succesen vil jeg 
tilskrive den store energi Kulturfor-
eningens medlemmer har lagt for 
dagen. Opbakningen fra lokale, 
sommerhusgæster og turister har 
været stor på trods af dette års  
udfordringer med vejret. 
Årets program var varieret på trods 
af det lille budget, vi havde at ar-
bejde med. Og det er en stor til-
fredsstillelse for os at vise, at det 
kan lykkes, at gennemfører vores 
lidt skæve festival uden store bevil-
linger i ryggen. Når det er sagt, sender vi dog også en stor tak til Anholt Gin, Algots, Anholt Havn, Norddjurs 
Kommune og Grenå Anholt færgen. De midler, I har bidraget med, har været en stor hjælp, tak for dem. 
 
Vi er klar til at afholde Langt Ude igen 2020 med musik, foredrag, danseskole, sangkor, yoga, dejlige fælles-
spisninger. Og måske finder vi på nye muligheder for at dele kulturelle oplevelser sammen her langt ude på 
Anholt. 
 

Susanne Jepsen 

Vores populære orgelkoncert på Nordbjerg lod sig ikke stoppe af en solid portion sommerregn.  
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Åbningstider Efterår 2019 
 

 

Frem til fredag d. 11. oktober  
 

 

 

Efterårsferien  
 

 
 

  
Uge 43 – uge 51   
 

 
 

 

 

I forbindelse med eventuelle ændringer i færgens sejlplan tilpasses åbningstiden,  
så alle kan nå at købe ind!  
 
Ændringer annonceres i butiksdøren, på Brugsen Anholt (Facebook), samt på sms.  
 

 
Med ønske om et dejligt efterår! 
 
 
Venlig hilsen  
personalet i Brugsen 
 

 

Tlf.: 86319020   ∙    e-mail: 02100@coop.dk    ∙    facebook: Brugsen Anholt 
 

Mandag - Torsdag 9-12 og 14-18 

Fredag 9-12 og 14-19 

Lørdag 8-12 

Søndag 8-12 

Lørdag d. 12/10 9-12 og 16-18 

Søndag d. 13/10 8-12 

Mandag – torsdag d. 14.-17. 9-12 og 14-18 

Fredag d. 18/10 9-12 og 14-19 

Lørdag d. 19/10 8-12 

Søndag d. 20/10 8-12 

Mandag - Torsdag 9-12 og 16-18 

Fredag 9-12 og 16-19 

Lørdag 8-12 

Varmt          
morgenbrød i 
weekenden og 
på bestilling 

 

 

 

 
Bestil i butikken 
og få 5% rabat 

mailto:02100@coop.dk


 

 

 

… 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere et eventyrligt efterår 

Et pip fra Peter...the fool 
 

Hvad siger stære-mor til sine unger om morgenen?  
...Så er det upstairs og ud af fjerene 
 
Hvilke fugle lægger ikke æg? 
...Hanfuglene lægger ikke æg 
 
Hvilke bogstaver kan flyve? 
...N’er 
 
Hvad sker der hvis man giver høns legetøj? 
...De lægger kinderæg 
 
Hvad sker der hvis høns får krudt? 
 ...Der sker en ægsplosion 

Anholttid: 
Hvorfor komme til tiden,  
Når tiden kan komme til dig? 

Det rigtige svar på Anholt Fyrs Venners konkurrence:  
 
Der er ikke er nogen sten der er gået til fyret!  
De er alle sammen blevet kørt!! 

Hørt på Anholt:  
”Vi må ha ryddet lidt op i 

haven, for nu kommer  
kaninen snart op på taget…” 
”Du godeste, har I ikke dyr 

nok i forvejen”. 

Første møde er afholdt i  
"Foreningen for  
Rødhårede Træmænd" 

Hvad rimer på Ole Ritter? 

...nu venter vi så på, at helvede fryser til 

Ridning er ved at gribe om sig på Anholt.  
For eksempel er Simon og Laurits på  

det seneste blevet spottet på hesteryg.  

Hvornår har SparKonge 
egentlig åben? 

Se åbningstiderne på  
færgekontoret... 

Nu er det snart vintertid, så uret og havemøblerne  
skal stilles tilbage...   

Kysten er nu sikret mod vand 
men ikke sand…... 

Efter sommerens  
øl succes skifter 
Humleløkken navn 
til Humlelykken. 




