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Redaktionen
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Siden sidst
En fantastisk sommer, rent vejrmæssig, er slut, men september,
hvor dette skrives, er også en skøn måned, høstens tid, hvor det
vrimler med frugt af alle slags, både i haverne og ude omkring i
landskabet. Der samles svampe i kilovis.
Det dejlige vejr gav ekstra mange gæster, og de blev længere.
Nye restaurationer kom til og nogen blev lukket ned.
Men sæsonen med musik på havnen ku godt vare lidt længere...

Foto: Lise-Lotte Arentz Sørensen

Sommeren var også, som altid, fuld af spændende aktiviteter og tilbud. …..festival, Sankt Hans, marathon,
maleriudstilling, kirkearrangementer, vielser, cykelløb, loppemarkeder, fodboldkampe, fodboldskole, kitesurfing, billedskole, syskole, filmaftener, teaterforestilling, dragetur og meget, meget mere.
Anholt har meget at byde på og ikke kun om sommeren. Nu begynder alle efterårets aktiviteter.
Se aktivitetskalenderen på modsatte side.
Uheldet med færgen gav mange sved på panden, men alt blev klaret på bedste vis, marathon m.m. blev reddet, og vi led ingen nød hvad mad og post angik. Nok var de små afløserbåde ikke den rene luksus, men alle,
der havde behov for det, kom frem og tilbage. Værst var det nok med de strandede biler på begge sider.
Arbejdet med strøm ind fra vindmølleparken fortsætter, og der kommer et ”el hus” bag Ageren 9.
Der sker mange forandringer. Vi har sagt farvel til Mette, Dennis og Sigurd, som søgte nye udfordringer på
fastlandet. Carl Emil, Eli Kristian, Rasmus og Asta er draget på efterskole. Jan og Marie er rejst fra radarstationen, og nu rejser Heidi, Matthew, Logan, Ethan, Isaac, Felix, Jonah og Lucas. På så lille et sted som Anholt er
det noget, der virkelig kan mærkes, især i skolen og børnehaven, men også fordi vi er mange, der vil savne
dem. Det betyder dog også ledige jobs, hvoraf ét allerede er besat.
Heldigvis har vi også fået tre nye øboere. Velkommen til Line og Mille og til Kirsten som er lærer på skolen.
Vi har desværre haft sygdom hos sælerne, og der ligger stadig indimellem døde sæler på stranden.
Anholts natur betyder meget for os, både for de fastboende og sommerhusejerne. Derfor er fredninger på
Anholt vigtige og vedkommende, så se indlæggene i bladet.
Tak for en dejlig sommer.
Redaktionen

Sommer 2014, Juli måned
Antal passagerer med færgen: 10108
Antal passagerer med air taxi: 871
Antal både i havnen: 8181
Antal helikopterpatientflyvninger: 3
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Selvom sommeren ikke er borgerforeningens mest aktive periode, da vi alle er optaget af meget arbejde kombineret med besøg af venner og familie, så kan vores bestyrelsesarbejde og interesse for sagerne ikke få lov til
helt at blive henlagt, og emner ,der har været lidt drift i, er følgende;
Sammenslutningen af danske småøer (ø-sammenslutningen) og vi er ved at finde en dato til et møde her på
Anholt, hvor vi ønsker at drøfte Anholts problemstillinger, som ikke altid er sammenfaldende med de andre
småøers. Dette for at undgå at ø-sammenslutningen i god mening kan komme til at tale for løsninger, som vil
være direkte uheldige for øen.
Om hjemmeplejeområdet kan vi glæde os til, at det lovede evalueringsmøde bliver afholdt (se aktivitetskalender)
I turistforeningen, hvor borgerforeningen har et bestyrelsesmedlem, har der været en del travlhed over sommeren. Selve kontoret er flyttet til havnen, hvor det nu deler kontorfaciliteter med færgekontoret, og den endelige overdragelse af turistforeningen til Destination Djursland afsluttes på den ekstraordinære generalforsamling i efterårsferien.
Vedrørende kystsikring, så har fredningsnævnet den 18.07.14 afsagt afgørelse om, at det genfremsatte fredningsforslag af 17.01.2013 fra Danmarks Naturfredningsforening ikke vil være til hindring for kystsikringsprojektet fra COWI, som Norddjurs Kommune har udarbejdet, så nu er der endnu en myndighedstilladelse i
hus. Planen er fortsat, at så snart alle tilladelser forligger, så går Norddjurs Kommune og vi målrettet i gang
med at finde de sidste midler til projektet.
I forbindelse med det fremsatte fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) var der i juli
endnu en besigtigelse på øen, hvor både fredningsnævn, Norddjurs Kommune, repræsentant fra DN, samt Anholt Borgerforening deltog. Vi fremsatte endnu engang de forbehold og kritikpunkter af forslaget, som vi har
fået mandat til på de afholdte borgermøder, herunder det uheldige i at fredningsforslaget har haft opsættende
virkning i forhold til kystsikringssagen, at en pålagt plejepligt og erstatningsandel til Norddjurs Kommune kan
komme til at koste Anholt dyrt på andre områder, samt at vi finder det både uforståeligt og arrogant, at man
kan og vil fremsætte forslag, der berører en hel lokalbefolkning uden at ville inddrage borgere og kommune i
processen. Det mest naturlige ville have været, at man SAMMEN tog alle fredningerne op til revision, og i
FÆLLESSKAB tilrettede fredningerne, men så langt rakte demokratiet ikke.
Siden har fredningsnævnet meddelt, at man overordnet forventer at godkende forslaget fra DN, hvilket har udløst pressemeddelelser fra henholdsvis Norddjurs Kommune og Anholt Borgerforening. Begge pressemeddelelser bringes her i bladet.
Et spændende efterår med nye udfordringer og opgaver ligger foran os, men vi har brug for dine synspunkter,
holdninger og ideer. Så mød op, deltag eller kontakt os gerne personligt, kun på den måde kan vi vide, hvordan vi skal arbejde, og på den måde stå stærkt og troværdigt frem.

På bestyrelsens vegne,
Formand Liselotte Arentz Sørensen
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Anholt Borgerforening har udsendt pressemeddelelse til den foreslåede fredningskendelse, som også kan få
indflydelse på sikring af vores sommergæsters mulighed for campering i kystnære omgivelser.
Følg med på www.anholt.dk
Pressemeddelelse fra Anholt Borgerforening vedrørende foreløbig kendelse i fredningsforslag fra Danmarks
Naturfredningsforening (DN) om fredning af Sønderbjerg, Nordbjerg og Vesterklit.

På Anholt vækker det forundring, skuffelse og vrede, at Danmarks Naturfredningsforening egenhændigt og uden inddragelse af øens befolkning kan stille forslag hvis eventuelle gennemførelse vil få vidtrækkende konsekvenser for øen, dens
beboere og deres eksistensgrundlag. At en lokalbefolkning ikke tages med på råd og automatisk er med under projektudarbejdelsen finder vi både arrogant og udemokratisk.
Borgerforeningen har afholdt 4 åbne borgermøder på øen om fredningsforslaget, som alle herboende samt gæster har
været velkomne til at deltage i.
På alle møder har beskeden fra de deltagende til Borgerforeningen været, at en modernisering af de eksisterende fredninger ville være fornuftig, men at man på ingen måde ønskede nye fredninger på øen. Samtidig ville man gerne have været
inviterer med ved udarbejdelse af forslag til revidering, da mange på øen havde flere gode forslag til, hvad der også burde havde været set på i forbindelse med opdatering af eksisterende fredninger. Det er på baggrund af dette mandat, at
Borgerforeningen udtaler sig i sagen.
Argumentet for modstanden er, at over 90 % af øen allerede er fredet eller underlagt enten § 3 bestemmelser, Natura
2000, habitatområde, ramsarområde, strandbeskyttelseslinie, kystnærhedszone, eller andre naturbeskyttende bestemmelser.
Alle er interesserede i at passe på naturen på Anholt, og det mener vi, at de nuværende bestemmelser rigeligt dækker,
samt at vi kan konstatere, at kommunen, som er plejemyndighed, allerede udfører naturpleje, udarbejder plejeplaner og
søger midler til varetagelse af større naturplejeopgaver på øen.
At Norddjurs Kommune pålægges en plejepligt vækker bekymring, da vi er klar over, at dette kan betyde nedskæringer
på andre vigtige kommunale områder, og konsekvensen af dette kan vi kun gisne om.
Da der blev udarbejdet lokalplan for Anholt Havn og området udlagt til erhverv, så forventede vi, at man hermed havde
”fredet” lokalbefolkningen et område, hvor eksisterende og fremtidige erhvervsaktiviteter kan varetages. Bliver DN´s
nye forslag vedtaget begrænses dette område, og udviklingsmuligheder, eksistensgrundlag og hermed næringsvej for de
borgere som vælger at bosætte sig på Anholt bliver i bedste fald besværliggjort og i værste fald umulige.
Vi samarbejder i øjeblikket med Norddjurs Kommune om at få løst en alvorlig kystsikringsproblematik, som både hvad
angår myndighedstilladelser og finansiering er en omfattende, tidskrævende og svær opgave. Kystsikringsprojektet omfatter både sikring af øens hovedfærdselsåre Nordstrandvej, samt Campingpladsen som er på vej i havet. Det er meget
vigtigt for øen, at få kystsikringen etableret inden nye storme tager vej og campingplads. Skulle det vise sig umuligt at
finde økonomisk hjælp til den sidste del af kystsikringsprojektet, så efterlades vi med et stort problem, for så skal der
findes en anden velegnet og kystnær placering til campingpladsen. Vedtagelse af fredningsforslaget vil besværliggøre og
forhale muligheden for at finde en eventuel alternativ kystnær placering og vil hermed få alvorlige konsekvenser for antallet af tilrejsende gæster.
I Danmarks Naturfredningsforening tales der ofte om ”bevaringsmålsætning”, hvornår bliver ”det bæredygtige øsamfund med eksistensmuligheder for lokalbefolkningen” også en del af foreningens målsætning?

Anholt Borgerforening, den 14. september 2014
v/formand Liselotte Arentz Sørensen
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Hermed Norddjurs Kommunes pressemeddelelse d. 10. september 2014;

Politisk utilfredshed med Fredningsnævnets foreløbige
fredningskendelse på Anholt

Efter næsten to års sagsbehandling er Fredningsnævnet klar til at
gennemføre fredning af Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på
Anholt.

skal afsættes yderligere kommunale midler til en naturpleje, som
allerede nu kræver mange ressourcer, og det sker på bekostning
af øens beboere og de muligheder, der er for en udvidet ø-turisme
på stedet.

Størstedelen af Anholts natur er allerede fredet i dag, men den
nye fredning resulterer blandt andet i, at udviklingsmulighederne
ved Anholt Havn begrænses. Samtidig pålægges Norddjurs Kommune en naturplejepligt af en størrelse, der vil være svær at finde Miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang (LA) er også
uforstående overfor Fredningsnævnets foreløbige kendelse:
ressourcer til i de kommunale budgetter.

"Jeg er enig i, at de gældende fredningsbestemmelser bør revideres, så der bliver mulighed for at gennemføre naturpleje på Sønderbjerg, men det er helt urimeligt, at vi skal pålægges en særskilt plejepligt i forbindelse med plejen, som bør ske i et frivilligt
samarbejde med de berørte grundejere. Vi bruger allerede i dag
store summer på naturpleje på øen. Vi passer på naturen, vi formidler historier om den og vi sørger for, at benyttelse og beskyttelse altid sker på naturens præmisser" fortæller Jens Meilvang
og tilføjer: "Fredningsnævnets kendelse lukker af for vækstmuligheder på Anholt og det er grotesk, at vi nu pålægges en merudgift, der slet ikke står mål med de ressourcer, vi har på området.
Vi skal allerede nu opfylde kravet om plejeindsats for Anholts
Natura2000-områder (ca. 90 % af øens natur) og det bør være
tilstrækkeligt."

D. 8. september 2014 tog Fredningsnævnet for Midtjyllands østlige del det første skridt mod en endelig afgørelse om Danmarks
Naturfredningsforenings fredningsforslag for Nordbjerg,
Vesterklit og Sønderbjerg. Ved fremsendelse af en såkaldt
"forventet fredningskendelse" er det nu op til Norddjurs Kommune og andre berørte at fremsende erstatningskrav for det tab, som
fredningen påfører dem.

Borgmester: Dybt problematisk

Borgmester Jan Petersen (S), der har fulgt fredningssagen tæt, er
stærkt utilfreds med sagens foreløbige udfald:

"Det er dybt problematisk, at Danmarks Naturfredningsforening
og en lille minoritetsgruppe på Anholt har udsigt til at få gennemført en fredning, som stort set hele Anholts befolkning ikke
ønsker. Det er yderst uhensigtsmæssigt at pålægge fredningsbestemmelser på de sidste ikke-fredede arealer på Anholt, for det
udelukker muligheden for alternative placeringer af anlæg og
aktiviteter, der i dag anses som nødvendige for at øen fortsat kan
tilbyde gode levevilkår for de faste beboere"."Det er en aktiv
befolkning, der er villig til at yde en stor indsats og den foreløbige afgørelse mangler i høj grad en konstruktiv tilgang til øproblematikken. Hvis der ikke er nogen til at tage imod os, når vi
gæster øen, så kommer vi jo ikke." påpeger Jan Petersen.

Endelig afgørelse ved årsskiftet

Den endelige fredningsafgørelse samt afgørelse om erstatningernes størrelse vil blive afsagt samtidig. Det forventes at ske ved
årsskiftet. Hvis den endelige afgørelse bliver som den foreløbige,
vil Norddjurs Kommune som klageberettiget påklage afgørelsen
til Natur-og Miljøklagenævnet.

Borgmester Jan Petersen er ikke i tvivl: "Skulle Natur- og Miljøklagenævnet imødekomme Fredningsnævnets afgørelse, forventer vi at gå til domstolene. Der er mange naturområder og rigtig
meget at se og opleve på Anholt, men vi skal også sørge for, at
der fortsat er nogle, der gerne vil bo derovre og skabe sig et livsgrundlag" slutter Jan Petersen.

Anholts natur tiltrækker i høj grad turister, både fra udlandet og
fra Danmark. Derfor er det vigtigt, at turismens fysiske udviklingsvilkår afspejler en fornuftig balance mellem benyttelses- og
beskyttelseshensyn. Den nye fredningskendelse gør, at der nu
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Vedr. Fredningen af Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt
DN Norddjurs er forundret over Borgmester Jan Pe- -nordøstlig, under forudsætning, at det igangvætersen, formand for Miljø-og teknik-udvalgsformand rende kystsikringsprojekt bliver gennemført med
Jens Meilvangs og Liselotte A. Sørensens udtalelser

succes. Danmarks Naturfredningsforening (DN) hå-

i diverse medier om afgørelsen af fredningsforsla-

ber selvfølgelig, at det lykkes Borgmesteren at få

get omhandlende Nordbjerg, Vesterklit og Sønder-

gennemført kystsikringen, som jo også vil sikre sel-

bjerg på Anholt.

ve havnen, som man jo må sige er en absolut nødvendighed for øens videre eksistens.

Vi vil hermed gerne rette et par misforståelser og

blandt andet præsentere nogle fakta om erhvervsli- Fredningen tager højde for campingpladsen
vet og dets udviklingsmuligheder på Anholt.

DN har i det foreslåede fredningsforslag taget højde
for eventuel udvidelse af campingpladsen, og fred-

Erhverv på havnen kan fordobles

ningen er ikke til hinder for etablering af kystsik-

Lad os se på de udviklingsmuligheder, der er på

ring. Alternativt har DN peget på en helt anden pla-

havneområdet indenfor lokalplan 158, Anholt havn.

cering af campingpladsen; hvis det skulle komme

Der er p.t. ca. 14.000 m2 i brug til erhvervsformål

så vidt, at man ser sig nødsaget til at flytte den. DN

på havnen, heraf udgør kloaknedsivningsanlægget

foreslår, man placerer campingpladsen på toppen af

ca. 4.000 m2, dvs. der er ca. 10.000 m2 erhvervs-

Nordbjerg, i skoven ved siden af Kystradarstatio-

jord i brug til andet erhverv, restauranter, færge-

nen. Her er et areal ejet af Norddjurs kommune på

kontor, redningsvæsen, cykeludlejning, vognmand

77.634 m2, som ligger udenfor fredningen. Med

og diverse butikker.

denne placering vil man også være sikret mod
fremtidige vandstandsstigninger forårsaget af de

Indenfor lokalplan158, Anholt havn, er der på nu-

globale klimaændringer.
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værende tidspunkt ca. 13.000 m erhvervsjord der
ligger ubrugt og uudviklet hen. Med andre ord kan

Fredningen hindrer ikke erhverv, turisme eller

man kan fordoble erhvervsaktiviteterne på Anholts

byggeri

havn uden problemer. Det er kun et spørgsmål om

Det er umuligt i Danmark at generere en årsind-

risikovillig kapital og benhårdt gå på mod – og fred-

tægt på bare 3 uger. Derfor skal der arbejdes på en

ningen spænder på ingen måde ben for dette.

udvidelse af turistsæsonen, og det lægger fredningsforslaget på ingen måde hindringer for. Hvis

Genbrugspladsen kan udvides

Hvis vi ser på udviklingsmulighederne for genbrugs- der skal være flere folk til at tage imod, når Borgmesteren vil gæste øen, kræver det kun private
pladsen, det borgmesteren kalder nødvendige anlæg for turister, sommerhusejere og faste beboere,

initiativer og risikovillig kapital; arealerne og mulig-

er der i den særskilte lokalplan nr. 136 for gen-

hederne er der allerede og bliver ikke på nogen

brugspladsen taget højde for en udvidelse op til ca.

måde begrænset af fredningsforslaget. Det er ude-

6.300 m2, den nuværende genbrugsplads er på ca.

lukkende et spørgsmål om økonomi, gå på mod,

1.200 m2, altså her vil man kunne 5-doble kapaci-

fokus og fantasi.

teten, hvis det viser sig nødvendigt.

Til Borgmesterens og Liselotte A. Sørensens orien-

Campingpladsen kan vokse tre gange sin stør- tering kan vi oplyse, at der p.t. er 12 byhuse til salg
i Anholt by, og der er 11 sommerhuse til salg på
relse
For campingpladsens vedkommende er der indenfor øen. Derudover er der 75 uudnyttede byggeretter
for fredningsforslaget mulighed for en 3 -dobling af til opførelse af sommerhuse. Så der er også masser
af boliger til eventuelle nye erhvervsudviklere og

det nuværende areal, dels i sydlig retning og i nord

deres familie.
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Norddjurs Kommune har indenfor de sidste måne-

Der bliver talt i meget store overskrifter, domme-

der givet 2 byggetilladelser til et erhvervsbyggeri

dagsprofetierne og de forenklede konklusioner, er

midt i Anholt by, så også her er der en mulighed for desværre fyldt med faktuelle fejl, mange af Borgerhvervsudvikling. Den mulighed er der, fordi hele

mesterens og Liselotte A. Sørensens argumenter

Anholt, minus de lokalplanlagte sommerhusområ-

holder ganske enkelt ikke vand.

der, er landzone.

Staten pålægger krav om naturpleje – ikke

Når Borgmesteren og Liselotte A. Sørensen, hånd i

Fredningsnævnet eller DN

hånd, trutter så skingert om kap i dommedags-

Kommunen skal lave en plejeindsats på NATURA

trompeterne, så er der altså ingen anholtere eller

2000 områderne, som Jens Meilvang ganske rigtig

sommerhusejere, der behøver at ryste i bukserne

påpeger, men det er jo fra statsligt hold, at dette

af den grund. Tvært imod, fremtiden er lys, det er

krav er pålagt og ikke som konsekvens af DN´s

bare at komme i gang.

fredningsforslag.

Udvikling udenfor fredningsområdet har sta-

Finansieringen skal Jens Meilvang finde via EU-

dig de samme muligheder

midler, på det punkt er det samme konditioner som

Vi har svært ved at se, at fredningsforslagets sik-

tidligere, kommunekassen skal ikke holde mere for,

ring af skrænterne bag ved Anholt havn og sikring

end den tidligere har gjort.

af det gamle klitområde bag Sailor House mod

Der er ikke i DN´s forslag pålagt yderligere tiltag,

skæmmende bebyggelse skulle slukke og lukke for

andet end det 150 m stiforløb som er nyt. Jens

erhvervsudviklingen på øen. Der er afsat jord til

Meilvang har ved selvsyn set, hvor enkelt og lidt

udvidelse af Sailor House og opførelse af boliger til

der skal laves, for at stien er en realitet. Dette til-

sommerpersonale. Vi mener, det er at skyde langt

tag er næppe noget, der vælter Teknik- og Miljøs

over målet, og direkte misinformering og politisk

budget. Den naturpleje, som DN foreslår i fred-

manipulation af fredningsforslagets konsekvenser.

ningsforslaget, er i henhold til den almindelige ple-

Naturpleje er en mulighed – ikke et krav

jebekendtgørelse om pleje af fredede arealer og

Nu har Norddjurs Kommune fået mulighed for at

tilsyn, BEK nr. 802 af 21/06 2013 fra Miljøministeri-

lave naturpleje på Sønderbjerg, via revideringen af

et.

fredningerne og dermed implementere de NATURA
2000 handleplaner som kommunen allerede har og

Fredning og visionære personer har gjort An-

skal udarbejde. Kommunen kan søge om finansie-

holt til det Anholt , vi kender i dag

ring via div. EU-midler til den ønskede naturpleje

Anholt er en naturperle, der ikke findes noget andet
steds i Danmark, og havde det ikke været for nogle
særdeles fremsynede og visionære herrer i 1939,
dem der stod bag ”Ørkenfredningen”, så havde vi i
dag slet ikke haft det Anholt, som vi alle nyder og
holder af.

på de fredede arealer, da 95% af arealerne netop
er udpeget som NATURA 2000 områder.
Fredningen koster ikke beboerne penge
Argumentet om at DN påfører kommunen ekstra
udgifter ved den nye fredningskendelse, og det

Der er efter vores bedste overbevisning, på trods af

kommer til at ske på bekostning af øens beboere og

fredningsforslaget, stadig masser af muligheder for

deres muligheder, truslerne om et forringet service-

erhvervsudvikling og ikke - som Borgmesteren,

niveau, grundet fredningen, holder ganske enkelt

Jens Meilvang og Liselotte A. Sørensen så domme-

ikke. Det er jo ikke de samme kommunale kasser

dagsprofetisk og skingert hævder - afvikling.

pengene kommer fra.
Vi synes, Borgmesteren og Jens Meilvang skulle se

DN Norddjurs

på, hvor mange økonomiske ressourcer, der er blevet brugt lokalt på naturplejen de sidste par år. Det
er vist ikke et beløb af en størrelsesorden, der på

v./ Formand Lars Sloth og

nogen måde kan fjerne fundamentet under kom-

Bestyrelsesmedlem Morten Abildstrøm

munens økonomi.
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Anholtfærgens Cafeteria
En god overfart starter i
Cafeteriet, som tilbyder mad og
drikke til rimelige priser.

1000 TAK for en
fantastisk sommer!

Cafeteriet er åbent på alle afgange
frem til og med 20. oktober.

Og på glædelig gensyn når vi åbner igen til
Kristi Himmelfart næste år
www.hele-molevitten.dk

Vi ses ombord
hilsen Jørgen
Tlf. 23254603
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Al´got fra havet
søger personale til sæson 2015
Til en ny sæson skal vi bruge ekstra personale udover vores faste medarbejdere og opfordrer
derfor, gerne fastboende, som har lidt ekstra tid til rådighed at søge.
Vi skal bruge følgende medarbejdere:
4 ungarbejdere under 18 år til blandede opgaver som eksempelvis opvask, køkken medhjælp, afrydning, lettere rengøring, medhjælp i isbutik m.m.
4 medarbejdere over 18 år dog max 90 år til blandede opgaver som eksempelvis servering, udskænkning af
alkohol, køkkenmedhjælp, rengøringsopgaver, sene lukke tjanser m.m.
Henvendelse til Klaus på 41995100

Anholt er blevet landfast...

Lørdag d. 23 august blev vi viet på fyrgården.
Øen og vejret var med os, og vi havde en
fantastisk fest.
Tak til alle som hjalp med at gøre det muligt og
særligt tak til Signe Hylby og Færgeselskabet.
Hilsen Andrea og Anders

Vesterstrand den 12. juli 2014
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Fyrhistorie, del 3
Af Ole Kolborg

Professor Alwin Petersen, som skulle opholde sig en uges
tid på fyrgården for at studere sæler, var ikke det mindste
snobbet eller ophøjet, men havde tydeligvis tilbragt hele
sit liv i akademikerkredse, hvad hans sprog klart afslørede. Man skulle virkelig holde ørerne stive for at forstå
ham. Da han spurgte min far om vej til Totten, undskyldte Far, at han havde vagt og derfor ikke kunne gå med,
”Men min søn kender vejen, og kan vise dem derud”,
tilføjede han så.
Sådan kom jeg altså til at få min første lektion i både
fremmedføring og kancellisprog på Anholt. Til gengæld
lærte jeg at se forskel på gråsæler og spættede sæler. Dette medførte at interessen for dyreliv blev vakt. Især de
mange fugle på Anholt var fascinerende. Jeg husker, at
man hvert år i maj ikke blot tillod, men ligefrem opfordrede til at samle mågeæg, for at bestanden ikke skulle
blive for voldsom. Man lærte hurtigt at se og høre på mågernes adfærd, hvis man var tæt på deres reder, så der gik
sport i det blandt Anholts drenge, og da mågeæg er tre
gange større end hønseæg og væsentlig mere næringsholdige, var de et velkomment kosttilskud. Jeg husker at min
mor til sidst ligefrem fik problemer med holdbarheden.
Ligeledes husker jeg, at vi efter en sommerferie opdagede
at et tårnfalkepar havde bygget rede oppe i fyret. Der
havde de i hvert fald fred.
En morgen indrømmede far, at han havde fået et mindre
chok. Han havde været oppe ved linsen for at trække loddet op, da han fik en fornemmelse af at blive iagttaget
bagfra. Fyret var fyrre meter højt, lodret uden udvendig
trappe, men fornemmelsen ville ikke forsvinde, så Far
vendte sig altså om, og stirrede lige ind i et par stærkt
reflekterende øjne. De sad i hovedet på en stor hornugle,
der åbenbart var tiltrukket af lyset, og tog sig et hvil ude

på omgangen. Intet under at
ugler symboliserer klogskab !!!
At interessen for fugle og havdyr blev vakt fik også den positive effekt, at det gik op for
mig, at når vi fik biologi i skolen, ville dette blive interessant.
Da jeg i 1978 under aftjening af
værnepligt i tre måneder blev
udstationeret til fiskeriinspektion ved Færøerne, blev mangfoldigheden af fugle, fisk og
hvaler en kærkommen adspredelse fra rutinen. Her kunne
man se noget der ellers kun var
kendt fra bøger. Også i meteorologisk henseende var farvandet omkring Færøerne interessant. Sådan at forstå at der kan
alting ske på kort tid.
Den afsides beliggenhed til trods
husker jeg ikke tiden på Anholt
som ensom. Der var ofte besøg.
Nogle gange selvfølgelig af familie og venner, og endnu oftere og af længere varighed
tjenstlige besøg og ligefrem ophold. Når sidstnævnte skete,
boede de besøgende hos os, og så fik min mor et kosttilskud fra Fyrdirektoratet efter en bestemt sats, så længe der
var nogen. Allerede før isvinteren husker jeg at to murere
Back og Harry, som vi allerede kendte fra Fornæs, var på
Anholt for at kalke det hvide fyr, der jo stod helt frit og var
udsat for al vejr og vind. Et stort arbejde, der varede flere
uger. Disse to kom igen i foråret 1965. Så hurtigt eroderedes kalken.
Et hold malere var der engang for at male hele lanternehuset, og en snedker der hed Peter Krog, og ligeledes var en
god bekendt fra Fornæs, var der to gange for at reparere
Fyrgårdens spåntag. Når der var håndværkere på besøg fik
jeg selvsagt meget med dem at gøre. Dels af nysgerrighed
og dels for at bringe madkurve til dem. Med både fast og
flydende kost !!!!!
Jeg husker en telefonmontør der sjovt nok hed Skipper,
der opholdt sig hos os i et par dage. Han var meget interesseret i min modeljernbane, men da jeg blev bedt om at
vise ham den, var jeg løbet tør for batteri, hvad telefonmontøren dog hurtigt rådede bod på.
Da han rejste havde jeg batterier til flere måneder. Specielt i anden halvdel af 1963 og til sommerferien 1964 var
der mange besøg. De beskadigede høfter skulle jo repareres og jeg husker to ingeniører Torkenholt og Korsgaard,
der begge var der to gange for at undersøge høfterne og
rådgive med hensyn til reparationen af dem. Fælles for
disse besøgende, var at de forbavsende hurtigt gled ind i
familiens hverdag, og at vi børn kom til at føle en hvis
tilknytning for ikke at sige tillid til dem. Jeg har ofte haft
dem i tankerne, når jeg selv har været gæst hos en familie
og oplevet det samme med modsat fortegn.
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I foråret 1964 var en stenfisker Harald Flyvbjerg fra Nyborg nogle uger på Anholt, for med sit skib ” Erna ” at
lægge nye sten i høfterne. Han og hans besætning blev jeg
hurtigt gode venner med, specielt husker jeg, at da jeg så
en af hans folk vrikke, det vil sige, sejle en båd med kun
én åre i agterspejlet, hvor åren er en slags propel, følte jeg
straks, at det måtte jeg også lære hvilket Flyvbjerg og
hans folk beredvilligt lod mig træne i, da de havde en jolle
mere. Til alles overraskelse lykkedes det faktisk at lære

de, at lysstyrke og fyrkarakter var den samme som tidligere.
Fyrpasser Ib Rasmussen var i mellemtiden flyttet, og fremover i en forsøgsperiode, var der kun Far og Fyrpasser Larsen tilbage. Til gengæld blev tjenesten nemmere. Uden nattevagt hvad ingen havde de fjerneste indvendinger imod.
Kort efter sommerferien 1964 blev Larsen som tidligere
omtalt forflyttet til Svaneke og til at afløse ham, blev en
Fyrpasser Knud Lauridsen fra Hjelm forflyttet til Anholt,
da Hjelm Fyr også var blevet forsynet
med samme type udstyr, som han derfor i forvejen var bekendt med.
Det sidste år på Anholt blev derfor
væsentlig mere stilfærdigt end de
foregående. I det store og hele fungerede udstyret, der var blot tale om
nogle småjusteringer, alt imens vi
afventede besked om vores fremtidige skæbne. Mens dette stod på fandt
den største sociale begivenhed i vores
tid på Anholt sted, nemlig min søster
Ulla´s konfirmation. Det blev det
største antal besøgende på en gang, vi
overhovedet kom til at opleve. Mange år senere omtalte Førstelærer Boisen det for forfatteren Erik ÅlbækJensen i dennes bog om De danskes
Øer. Efter sommerferien 1965 stod
det klart, at der nu kun var to måneder tilbage af vort ophold på Anholt,
idet en kollega ved Sædenstrand Fyr
det. Stolt var jeg, det føltes nærmest som et ridderslag, da mellem Esbjerg og Hjerting skulle pensioneres, så denne
Far en dag kom og sagde. ” Vrik lige ud til Flybjerg på ” stilling fik Far anvist pr. 1. oktober 1965.
Erna ” med denne her kuvert ”. Så var man en del af hol- Selv på selve dagen for flytningen blev fyrets jeep ved med
det !!!!. Et par gange fik jeg også lov til at sejle med Flyv- at imponere. Øens to vognmænd Søren Madsen og Erik
bjerg ind til havnen, og undervejs blive trænet i andre ma- Sørensen havde begge en traktor og en anhænger, og de
ritime sysler. Ubevidst startede træningen tidligt.
kom begge for at hente hver sit læs. Der var stadig lidt flytNår jeg ser tilbage på de mange oplevelse jeg havde i tiden tegods tilbage og en rask beslutning blev taget. Det blev
på Anholt, kan jeg nogle gange undre mig over, at det var
muligt at passe skolen samtidig !!!! Foråret 1964 var den
mest hektiske tid overhovedet. I april måned slukkedes
petroleumsfyret for sidste gang og demonteringen af den
store linse påbegyndtes. De to fyrkontrollører Orla Hansen
og Garsaa, der stod for det fortalte senere, at det tog lige
så lang tid at skille den ad, som det i sin tid tog at montere
den, så solid og tung var konstruktionen. Inspektionsskibet
”Argus” kom for at laste udstyret og bringe det til Fyrmagasinet på Holmen. Mærkeligt nok tog man ikke prismerne med. De var måske for tunge. I stedet blev de stablet i
kasematten og nogle blev solgt som souvenirs. De er ganske velegnede som brevpressere. Jeg har endnu et par
stykker liggende. Samtidig medbragte ” Argus ” det nye
udstyr, der skulle monteres. Det var nemlig besluttet helt
at springe over en elektrificering af Anholt Fyr, men i stedet automatisere det helt. Denne ombygning var tilendebragt hen i maj, da den nye linse der var drevet af acetylén
gik i gang startet af en slags fotocelle. Denne nye linse var læsset på jeepen. Søren Madsen havde så tit kørt langs
en ren dværg at se. Kun tre fag så strålerne stod i y-form. stranden og havde ingen problemer, mens Erik med sin
Meget små fag, ikke meget større end en lastbillygte. Til Bukh – traktor der havde smallere hjul, kom for langt væk
gengæld var flammen så stærk og linsen så hurtigt roteren- fra vandkanten og op i det løse sand, hvorefter
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han sad uhjælpeligt fast. Hjulene gravede ham bare længere ned. Til trods for at jeepen var fuldt lastet, blev den
med en kæde spændt for Eriks traktor, sat i første gear og
firehjuls træk, og så kom Eriks traktor stille og roligt op,
og han kunne fortsætte indtil havnen hvor ” Vera ” lastede flyttelæsset. Utroligt hvad dette køretøj kunne overkomme. Det blev så en sidste tur ud til fyret for at hente
familien, hunden og fyrpasser Lauridsen, der jo skulle
køre jeepen tilbage. Han blev således Anholts sidste
fyrtjenestemand. Få måneder senere blev han forflyttet til
Hirsholm Fyr. Det var selvfølgelig med megen vemod, at
vi betragtede Anholt Havn ved afgang. Jeg var nu ti år og
efterhånden blevet gammel nok, til at forstå at jeg havde

ger, indtil jeg kunne trække mig tilbage i 2006.
Bortset fra weekenderne har jeg ingen problemer med at
bruge min tid. Netop på grund af tiden på Anholt udvikledes der i en tidlig alder nogle sunde interesser, der stadig
kan dyrkes. Stadig med tegning som hovedhobby. Drengeårene på Anholt har trukket sine dybe spor, og stadig finder
efterspil sted .
For nogle år siden skulle en udstilling om Titanic åbnes i
Tivoli. Arrangørerne havde lånt noget materiale af mig, og
jeg var derfor indbudt til at deltage i åbningsreceptionen.
Svenskeren Claes Göran Wetterholm, der går for at være
Nordens største Titanic ekspert holdt åbningstalen, og han
og jeg morede os bagefter lidt med at tale svensk. På
spørgsmålet
om
hvordan jeg havde
lært det, svarede jeg
ham, at det skyldtes
fire års barndom på
Anholt, hvor vi jo så
svensk hver dag.
En dame henvendte
sig derefter til mig
og bad mig gentage,
hvad jeg havde sagt
om Anholt. Det viste sig at være Frederik Von Der Maase’s barnebarn Maria, hvis far Thomas
Rockwell er ivrig
Titanic skribent, og
derfor ligeledes var
indbudt. Vi har siden holdt kontakt og
udvekslet en mængde oplysninger, og
på hendes opfordring blev disse linjer skrevet.

haft en højst unik barndom. Samtidig begyndte jeg at blive lidt betænkelig ved den megen automatisering. Hvor
mange stillinger ville blive nedlagt af den grund ? Dette
skulle siden blive et højst relevant spørgsmål.
Vi kom som omtalt herefter til Sædenstrand Fyr, hvor
mine forældre blev boende til 1979. Selv var jeg i 1972
stået til søs og påbegyndt min uddannelse til Navigatør,
og året før flyttede min søster Ulla efter at være udlært
som boghandler til Århus. Far blev i 1979 udnævnt i en
ny stilling, der hed Distriktsfyrmester på Fornæs, og forblev der til sin død i 1989.
Min mor blev derefter boende i Grenå til sin død for fire
år siden. Jeg arvede da familiens foto albums, der har
været helt uvurderlige i udarbejdelsen af dette skrift.
Selv kom jeg efter afsluttet uddannelse atter til søs, som
styrmand i Ø.K. og kom senere ind i DSB’s færger og
sejlede på forskellige overfarter indtil Storebæltsbroens
åbning i 1998. Her viste det sig at være ganske nyttigt at
have hørt om tjenestemandslov gennem barn – og ungdom. Vi måtte igennem nogle lange og opslidende retssa-

Børnene på billedet er Lydia,, Hanne, Else Marie, Ole, Hans, Poul,
Dorrit, Carsten, Anne Mette, Maibritt, Ulla og Jette

Jeg har ikke siden været på Anholt, men tæt ved et par gange. Som praktikant i Fyrvæsenets inspektionsskib ”
J.S.Fleischer ” var jeg med til at skifte besætning ved ” Anholt N ” Fyrskib i oktober 1971 og to år senere, da vi med
Skoleskibet ” Danmark ” i april 1973 vendte hjem fra vintertogt, blev en nat tilbragt til ankers i Pakhusbugten. Vi
var så tæt på, at man med lethed havde kunnet ro i land. Jeg
husker at en af øens fiskekuttere, vistnok ” Skejnæs ” tog
en runde omkring os. Tanken om at gense Anholt strejfer
mig ofte. Det kunne givetvis være et kært gensyn.
Med dette ønske i tankerne afsluttes disse erindringer. Jeg
håber man har kunnet finde lige så meget behag i at læse
dem, som jeg har haft af at skrive dem.
Esbjerg 21. februar 2014-02-21
Ole Kolborg
14

Full-service
sparringspartner
Vores 4 løsningsområder er:
• Koncept og design
• Grafisk produktion
• Reklameartikler og gaver
• Håndtering og distribution
Vores løsninger bygger på indsigt.
Vi vil forstå jeres forretning, jeres
udfordringer, succeskriterier og
forventninger. Det er en forudsætning for at skabe de rigtige effektive
kommunikationsløsninger.

Since
1951

Johnsen Graphic Solutions · Bakkehegnet 1-3 · DK 8500 Grenaa · Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

ANHOLT FESTIVAL 2014
Tusind TAK til alle jer der var med til at gøre
ANHOLT FESTIVAL 2014 til en forrygende og fantastisk festival!
Alt var i top - vejret, musikerne og ikke mindst de mange hjælpere, der frivilligt donerer
det, der skal til, for at det overhovedet kan lade sig gøre, TAK...!
Vi er allerede i fuld gang med at planlægge næste års festival, vi glæder os...
Det håber vi også, at du gør!
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Hvad og hvem går overskuddet til?
Overskuddet fra Anholt Festival går til mange forskelligartede projekter i Anholt Skole og Børnehave, men
fælles for dem alle er følgende:
Projekterne er udenøs.
Pengene går udelukkende til børnenes rejser. Udgifterne til personalet kommer fra skolen, og forældre
betaler selv det fulde beløb for deres del af rejsen.
Projekterne skal have et indhold af kultur, dannelse, udvikling og læring.

Vi takker ydmygt for alle bidrag, der giver os mulighed for at vise vore ø-børn udenøs destinationer Anholt - herfra min verden går.
Bestyrelsen
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Storkerede på Anholt
Anholt har haft besøg af ikke mindre end 5 storke på samme tid i den varme sommer. Fuglene tog et fortjent hvil på
vores smukke ø og blev hængende i mange dage inden de
drog videre.
På Anholt findes der grønne og fugtige enge, som er storkens foretrukne levested; en jagtmark med et væld af frøer og tudser. Derfor opsætter Norddjurs en rede i engen
Borredal, som ligger tæt ved Ageren. Håbet er, at storken
vil vælge at yngle dér, så Anholt måske kan blive det første sted i Norddjurs, der kan prale af at have en beboet
storkerede.
Opstillingsarbejdet er planlagt til at være udført, så rederne står klar, når frøerne kvækker og storken ankommer
fra de varmere breddegrader til næste forår.
”Forhåbentligt kan det blive et fremtidigt syn på Anholt, når I får reden sat op til foråret inden storkesæsonen begynder,” siger Peter Holm, som har leveret billedet, og som er miljømedarbejder ved Norddjurs kommune.
Yderligere oplysninger Rikke Høgh Kroier RK@norddjurs.dk

Anholt Vognmandsforretning

takker alle for en dejlig sommer
Vores arbejdsfelt er stort, og på billedet er vi den 12/7-14 med til at bringe kablet fra Jylland i
land, så Anholt herefter kan blive koblet på fastlandsstrøm.
Kontakt os for hjælp til alt fra opsyn med sommerhuset, gravearbejde og flishugning, kørsler,
entreprenørarbejder og meget, meget mere...
Hilsen Jan og Liselotte, tlf. 20209005 mail; anholt.vognmand@mail.dk
18

NYT FRA VINTERBADEKLUBBEN
Vinterbadeklubben åbner i år onsdag d. 1. oktober,
og vi ønsker gamle og nye medlemmer hjerteligt
velkommen.
Hvis du ønsker at blive medlem, og at kunne benytte dig af vores sauna på de to faste ugentlige åbningsdage, ekstra åbninger i ferierne, og muligheden for at leje saunaen til privat brug, så indbetal
medlemsgebyr på 500 kr. på konto 9343
4504265838. Mærk betalingen med dit navn. Send
samtidig en mail til mallefant@hotmail.com, så
lægges dit medlemskort i den grønne kasse i saunaen, og du bliver skrevet på vores mailliste.
Tjek også anholtvinterbadeklub.blogspot.dk

Anholt
Tømrerfirma
ApS
Renovering og nybyggeri
Henvendelse til:
Jakob Kjærgaard, Østervej 11
8592 Anholt
Tlf. 24 82 54 80
Mail: jakobkjaergaard@hotmail.com

BADEKALENDER
Saunaen er varm:

Sp

ise

ste
d

et

Onsdage kl. 16-19
Søndage kl. 8-12
Den sidste time på søndage kan børn medbringes
for 20 kr pr næse
Voksne gæster kan altid medbringes for 50 kr
pr. pers.

holder åbent i efterårsferien (10. - 18. okt.)
Eftermiddagshygge ved brændeovnen.
Sanserig aftenmenu i efterårsnuancer –
svampe, kronhjort, nødder og nærvær med
udvalgte vine.

Åbningstider i efterårsferien
Søndag d. 12/10 kl. 8-12
Onsdag d. 15/10 kl. 16-19
Lørdag d. 18/10 kl. 16-18
Søndag d. 19/10 kl. 8-12
Åbningstider i juleferien
Solhverv - Søndag d. 21/12 kl. 8-12
Juleaften - Onsdag d. 24/12 kl. 8-12,
børn den sidste time
2. juledag - Fredag d. 26/12 kl. 14-17
Søndag d. 28/12 kl. 8-12
Tirsdag d. 30/12 kl. 16-19
Nytårsmorgen - Torsdag d. 1/1 kl. 8-12

Live-musik og levende historiefortællinger.

Generalforsamling i 2015
Lørdag d. 8/5 kl. 10
Vi mødes til en times fælles arbejdsopgaver
Derefter frokost og generalforsamling
Fuldmåne arrangementer
Planlægges hen ad vejen med blik på
vejrmeldingen
Alle medlemmer er velkomne til at tage initiativ til
arrangementer.
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Læs mere på www.tanterneshus.dk
For bordbestilling ring på tlf. 2926 1611

KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
Dato
Søndag d. 5. oktober
Søndag d. 12. oktober
Søndag d. 19. oktober

Tid
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10

Søndag d. 26. oktober

-

Søndag d. 2. november
Søndag d. 9. november
Søndag d. 16. november

Kl. 19
Kl. 10
Kl. 15

Søndag d. 23. november

Kl. 10

Søndag d. 30. november

Kl. 10

Sidste søn. i kirkeåret
1. søndag i advent

-

2. søndag i advent

Søndag d. 14. december

Kl. 10

3. søndag i advent

Søndag d. 21. december

Kl. 10

4. søndag i advent

Onsdag d. 24. december

Kl. 15

Juleaften

Torsdag d. 25. december
Fredag d. 26. december

Kl. 10
Kl. 10

1. juledag
2. juledag

Søndag d. 28. december

-

Julesøndag

Torsdag d. 1. januar

Kl. 15

Nytårsdag

Søndag d. 7. december

Dag i kirkeåret
16.søn.e.trin.
17.søn.e.trin.
18.søn.e.trin.
19.søn.e.trin.
Alle Helgens søndag
21.søn.e.trin.
22.søn.e.trin.

Beskrivelse

m. kirkekaffe

Ingen gudstjeneste

Levende lys til minde

Gudstjeneste & kage

Ingen gudstjeneste

Salmesangsgudstjeneste& æbleskiver

Ingen gudstjeneste

NB! Der tages forbehold for ændringer.
KIRKEBIL
Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer
bestille gratis kirkebil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82,
senest dagen forinden.

FRA KIRKEBOGEN:
Vielser:
Lørdag d. 26. juli: Pia Korneliusen & Carsten Helvindsen
Lørdag d. 9. august: Anne Sofie Gørvild & Tobias Gørvild Lautrup
Lørdag d. 20. september: Helena Stålgren & Fredrik Norberg
Kirkelig velsignelse:
Lørdag d. 2. august: Julie Paludan-Müller & Vincent Laulagnet
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Den kristne kirke i Irak - vi vil gerne bidrage til at hjælpe de mange flygtninge
Den kristne kirke i Irak har sine rødder tilbage i Oldkirken, idet kristendommen i årene efter Jesu fødsel hurtigt spredte sig fra Palestina og videre til resten af Mellemøsten, foruden til de romerske områder hele vejen
omkring Middelhavet. På grund af den store, tidlige udbredelse i Mellemøsten har områderne omkring Irak en
ganske særlig status i udviklingen af den kristne kirke. Først langt senere kom Europa mere og mere på banen,
efterhånden som den nye tro bredte sig nordover i løbet af middelalderen.
Fra 600-tallet ændredes situationen i Mellemøsten og Nordafrika sig markant med udbredelsen af Islam, som
størstedelen af den tidligere kristne befolkning konverterede til. Imidlertid holdt en lille del af områdets befolkning fast i den kristne tro, hvormed der har fandtes kristne mindretal rundt i alle landene helt op til nutiden.
I koranen skelnes der flere steder mellem "vantro" og "bogens folk". Til "bogens folk" regnes muslimer, kristne og jøder, med det forbehold, at kun muslimer regnes for rettroende, mens de andre to grupper regnes for
"vantro bogfolk".
Dog anfører koranen, at jøder og kristne i modsætning til de egentlige "vantro" har visse rettigheder i de områder, hvor Islam har taget over.
Derfor har de kristne i Mellemøsten og Nordafrika igennem tiden kunnet leve nogenlunde fredfyldt med deres
små kirkesamfund midt i den muslimske verden. Desværre har der dog også op igennem historien også været
eksempler på undertrykkelse og forfølgelse af de kristne. I særdeleshed er tilstanden spidset til i nyere tid med
fremkomsten af en aggressiv, fundamentalistisk islam-tolkning, hvor ekstremister ser stort på traditionen med
tolerance overfor de kristne mindretal, og i stedet sætter ind med overgreb og forfølgelse.
I Irak er de kristne traditionelt inddelt i to retninger: den kaldæiske kirke, som hører under den katolske kirke
men med egne traditioner og liturgi, og den assyriske kirke, også kaldet den nestorianske kirke. I begge kirker
har man holdt fast i aramæisk, det sprog Jesus talte, som kirkesprog.
Det nøjagtige antal kristne i Irak op gennem tiden står ikke helt fast på grund af upræcise tællinger. Men man
mener, at de kristne for ganske få år siden har udgjort 3-5% af befolkningen. Siden er procenttallet faldet drastisk, dels på grund af diskrimination, der har fået en del til at forlade landet, dels på grund af fødselstallet, idet
kristne familier generelt får færre børn end i muslimske familier.
Især har mange kristne valgt at immigrere i det seneste årti, idet deres situation blev stærkt forværret, efter at
den amerikansk ledede koalition i 2003 gik ind i landet. Radikale islamister forbinder de lokale kristne med
det kristne vesten, hvorfor hævnangreb på landets kristne er blevet hyppigere. Også internt i landet har der været en forskydning af kristne, idet mange er rejst til det nordlige Irak, hvor den kristne kirke har haft bedre vilkår end i den centrale del af landet, der i det hele taget har været mærket af ustabilitet og manglende sikkerhed.
Helt tilspidset er situationen blevet med islamisk stats voldsbølge i de seneste måneder, hvor både mange
kristne og mennesker fra andre religiøse mindretal er blevet myrdet, og endnu flere er drevet på flugt. Således
er flere hundredetusinde flygtninge strømmet til især de kurdiske områder. Som det ser ud nu, er flere af regionerne i det nordlige Irak stort set tømt for både kristne og andre mindretal efter Islamisk Stats magtovertagelse.
Situationen for de mange flygtninge i de kurdiske områder er samtidig kritisk, idet man desperat mangler mad,
medicin og anden nødhjælp.
I Anholt Kirke vil vi gerne søge at hjælpe disse mange mennesker. Derfor vil de penge, der lægges i kirkebøssen i våbenhuset fra september til nytår, gå til Danmissions arbejde for at hjælpe i Irak. Danmission giver pengene videre til den kaldæiske kirke, der fra de kurdiske områder søger at hjælpe de mange flygtninge, både
kristne og mennesker af andre religiøse mindretal, der strømmer til fra de områder, der nu kontrolleres af Islamisk stat.
Ønsker man at støtte indsamlingen, kan man lægge penge i kirkebøssen, enten i forbindelse med en
gudstjeneste, eller i øvrigt i dagtimerne ugen igennem, hvor kirkens dør er ulåst.
Tak for ethvert bidrag!
Med venlig hilsen
Anne Lautrup / Anholt Menighedsråd
21

AKTIVITETER:
Kirkekaffe, søndag d. 5. oktober: menighedsrådet indbyder til kirkekaffe i Den gamle skole efter gudstjenesten.
Alle helgens gudstjeneste søndag d. 2. november kl. 19: Ved gudstjenesten mindes vi ved navns nævnelse
de personer der er døde, begravede eller har fået nedsat urne på Anholt siden sidste Alle helgen, samtidig med
at der tændes et levende lys. Ligeledes er der for alle kirkegængere mulighed for at tænde lys for dem, som vi
hver især mindes.
Gudstjeneste & kage: søndag d. 16. november kl. 15: Kort gudstjeneste for børn og voksne. Efterfølgende
bydes på kage og saft i Den gamle skole.
Salmesangsgudstjeneste og æbleskiver, 4. søndag i advent, d. 21. december: Traditionen tro synger vi en
masse advents- og julesalmer i kirken og hører relaterede læsninger, hvorefter der er æbleskiver i Præstegården.
Spireklub: Hver tirsdag kl. 14.15 til 15.30 i ”Den gamle skole” fra september til december, - en klub for børnene i skolens yngste klasse. Vi synger, har et dagens tema med bibelfortælling, højtlæsning eller film. Vi maler, tegner, spiser kage og leger.
---

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

FARVEL OG TAK TIL MATTHEW
Matthew har valgt at forlade øen og holder desværre derfor som graver ved Anholt Kirke. Vi takker for samarbejdet gennem de to sidste år.
Mvh. ansatte og menighedsråd ved Anholt Kirke.
---

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

”Det gamle redningshus” udlejes:

KONTAKTOPLYSNINGER:
Ø-præst: Anne Damkjer Lautrup

Østervej 12
Tlf: 86 31 90 56
E-mail: lautrup73@gmail.com

Redningshuset består af ét stort lyst lokale
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter)
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller
foredrag.
700 kr. pr. uge i højsæsonen, 400 kr. resten af året.
Incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret.
Ikke til overnatning.
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,
v. Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

Menighedsrådsformand:
Kirsten Østergaard Rasmussen
Østervej 29
Tlf: 86 31 92 16
Kirkeværge:
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

Brochure om Anholt Kirke:
I våbenhuset ligger der brochurer om Anholt Kirke.
Brochuren koster 10 kr., som lægges i det opstillede
glas.
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Introduktion af Kirsten Nøhr
(Kitte) skrevet af Anders Fjendbo Jørgensen
Kirsten blev født på Odense Amt og Bys Sygehus, hvor faren var kirurg. Han kunne
fortælle mange ting om tiden i Odense bl.a.
at han og Jens Bryndum konkurrerede om hvem
der kunne operere længst med en skrå i munden uden at spytte, og om dengang de fandt
en halv hegnspæl inde i brystet på en mand,
og om smeden i Nyborg, der ofte fik tarmslyng og måtte have en sonde op for at deflatere tarmen, - et trick jeg senere benyttede på vagtmanden ved Siavonga hospital
i Zambia. Det endte skidt med smeden i Nyborg. Han skulle grave en brønd og stødte
på noget hårdt. De ville fire en stålstang
ned til ham, men stangen gled af rebet.
Smeden kom ind på sygehuset med en stålstang ned gennem hovedet og helt ned i hullet til rygmarven. Han var død ved ankomsten til hospitalet.
I kom derefter til Ljysdal i Sverige. Vi
besøgte engang stedet på vej til Harnøsand.
Her var der en kirurg, der blev kaldt farbror Johannes. Ham var din far ikke imponeret af. Det gik af og til galt med hans
operationer. Og hvis de døde, sagde han:
”Han havde inte viljen åt livet”.
Efter en tid i Holstebro var I i længere
tid i Kolding, hvor I boede ved sygehuset,
og du gik på rideskole og begyndte i skolen. Du mente, at din far stort set altid
var ovre på sygehuset, selv om julen.
Derefter kom I til Nykøbing Mors, hvor din
far fik en fast stilling som overkirurg.
Han beherskede stor set alle kirurgiske dicipliner. Noget var han mere glad for end
andet. Det skulle helst være ortopædien,
men han skulle også operere fx hæmorider.
Engang havde de sat fem til på en dag. Og
ved den sidste sagde han: Det kan I ikke
byde mig, endnu et røvhul. Desværre var patienten endnu ikke bedøvet.
Du kom først i skole i Lødderup ude på landet og måtte fungere som tolk for læreren.
Hun forstod ikke Morsingbosk. Senere kom du
på Folke-og realskole og i Gymnasiets realklasse, hvor jeg mødte dig. Efter realklassen var du seks måneder på sprogskole på
Shaftsburry Avenue i London.
Så kom du igen til Nykøbing Mors i første
HF. Herefter kom du ind på 2.HF på Århus
seminarium, mens vi boede i Ryomgård i den
værste vinter og med benzinrationering, og
samtidig blev du gravid med Jonas, og vi
måtte flytte. Du nåede lige akkurat at blive teen-age mor. Til din store fortrydelse

var der ikke noget der hed SU, som var uafhængig af forældreindtægt og ej heller noget der hed barselsfri, men fik nogle gratis bleer af mødrehjælpen.
Du ville være lærer, men de syntes du var
for ung til seminariet, og du studerede
spansk en tid, men Jonas kunne ikke få vuggestueplads, for du kunne da bare, som de
sagde i Århus kommune, passe ham om dagen
og læse om natten. Det lykkedes dig at blive uddannet laborant inden du kunne komme
ind på Marselisborg Seminarium. Vi flyttede
lidt efter ud til Åstrup og boede der en
tid, inden vi kom til Bodøvej, hvor jeg fik
endelig examen og et vikariat i Horsens og
Katrine blev født. Jeg fik om sommeren et
vikariat i Nykøbing Mors og senere i Hobro,
mens vi blev boende i Århus. Du blev færdig
som lærer og jeg kom til Marselisborg Hospital.
Dernæst tog vi et stort spring. Vi skulle
være ulandsfrivillige i Zambia.
Vi kom først til Arusha i Tanzania, og da
vi landede i Kilimanjaro, sagde
du: ”Det er nøjagtig, som jeg havde forestillet mig. Vi skulle på field trip til et
hospital i Lushoto. Vi kom ombord alle fire
på en bus, der kørte som død og helvede til
vi nåede til MUMBO.
Der kom vi ind på et temmelig tarveligt rum
og toilettet var en squating plate. Jonas
skulle bruge det, men efter at have set
maddikerne og hønsene oppe på bjælken, som
ventende på at kunne tage maddikerne, skulle han ikke længere. Næste dag kom vi op
til Lushoto. Vi have en taske med i bussen,
som vi kunne kaste op i. Men vi kom op på
LAWNS hotel, og det var fint, men der var
menneskelopper. Kirsten jagtede dem rundt i
hele værelset. Senere fik vi at vide at der
var Kolera i Mumbo og pest i Lushoto (som
overføres med netop lopper). Man kunne sådant set vælge mellem pest og kolera. Vi
undgik begge dele og kom helskindet tilbage
til Arusha.Vi kom med lokal fly til Dar es
Salaam, hvor vi boede super flot på Agrip
hotel og med aircondition.

Barnet har proteinmangelsygdommen Kwasiorkor. Det er ikke
nok at give barnet medicin. Moren (eller i dette tilfælde
plejemoren) skal lære hvad der er rigtig ernæring.
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Vi badede ved Oyster bay holtel før vi kom
med flyet til Lusaka.
Efter nogen tid her kom jeg bag på en landrover pick-up med vort køleskab til SIAVONGA District Hospital. Sven Kåe kørte Kitte
og børnene. Men der var inget sted at bo.
De var ikke overbevist om, at vi kom, før
vi endelig dukkede op. Vi mødte her Maboob
Mehdi, som var læge på stedet. Han fik os
ind på Leisure Bay Motel. De ville ikke have os fordi de ikke troede på at ministeriet ville betale, men Maboob overtalte dem.
Der var ikke så meget at spise. Vi var heldige, hvis der var ristet brød, som var
tungt som cement. Mahboob og hans kone
holdt os i live, men Katrine havde det
svært med den krydrede parkistanske mad, og
vi andre også.
Vi fik et hus med Mahboobs hjælp. Et stort
hus som tilhørte Kraftværket.
Det var en finsk chef der hed Mr. Karstinen, som tildelte os et four bedroom hus,
dog uden møbler, men med et aircondition i
soveværelset. Og vi havde et godt stort køleskab med fra MS. Vi skulle have en bil,
men den var ikke kommet frem, så Kirsten
skulle hente den i Dar es Salaam, og Mahboobs kone og hendes bror skulle med. De
kørte med toget, men ved grænsen tog toldbehandlingen tid. For man skulle have penge
for at komme ind, men man måtte ikke have
fremmed valuta med ud! Så kørte toget. Kitte og de andre måtte så med bus.
De kom tilbage og Martin som hjalp os var
imponeret. Vi fik bilen registreret med
nummerplader og det hele på en dag. Vi kørte tilbage til SIAVONGA juleaften til et
gevaldigt skue. Det lynede og tordnede som
aldrig set før. Børnene opdagede ikke at
det var jul og sov fra det hele.
Du startede Siavonga Homecraft Center og

Man skal kunne få det rigtige mad. Derfor etablerede Kirsten også Siavonga Nutrition Shop.

Siavonga Nutrition Shop samtidig med at du
underviste i engelsk på aftenskole.

Fra Siavonga kom vi tilbage til Nykøbing og
du underviste på Dueholmskolen. Mens vi boede der, blev der pludselig ringet til os
om, at der var nogen, der var flygtet fra
Pakistan og om de måtte komme. Det var Rubya og Perwaiz. Dengang uden Marya. Vi henvendte os til Ole Krarup, for at få ham til
at hjælpe med at få flygtningestatus godkendt. Han foreslog os Christian Harlang,
og han fik dem godkendt. Jeg mødte ham i
øvrigt her på Anholt på B&B sidste år. Nogen havde foræret ham et ophold på Anholt i
60-års fødselsdags gave.
Vi var ikke i Nykøbing mere end godt et år.
Vi skulle til Lesotho i det sydlige Afrika.
Vi fløj fra Thisted til København, til
Frankfurt, til Lusaka. Herfra ville jeg
tilbage til Siavonga og lave noget video om
de folk, der havde måtte flytte, fordi deres land blev oversvømmet da man lavede
dæmning og kraftværk ved Zambesifloden. Fra
Lusaka kom vi først til Maseru, hvor jeg
skulle falde til med de nye forhold, før vi
skulle ud til det Danida-byggede Hospital i
Quashas Nek.
Jeg var meget imponeret af en hollandsk Gynækolog, som jeg skulle assistere med at
føde et barn, som var uden for livmoderen i
bughulen. Barnet kom ud levende og vi bandt
godt for navlestrengen og overlod derefter
resten til naturen. Det gik godt for både
mor og barn.
Katrine synes vejen derned var lang og
spurgte: Hvor er der Nosker Nek? Vi nåede
frem og havde det godt, men der var meget
uro i landet dengang under Apartheit i Syd
Afrika.
Kitte underviste på en katolsk pigeskole og
var meget glad for det. Hun havde der en
chef som siden har været hendes forbillede
(det var Sister Sct. Emilie) Katrine smigrede sig ind hos hende ved at sige, at hun
selv gerne ville være god som Jesus, men da
hun jo var en pige, ville hun gerne være
som jomfru Maria. Nonnerne på pigeskolen
var nu ganske barske. Der havde været et
tilfælde i området, hvor rygtet sagde, at
nogle folk på en handelsstation havde parteret en mand. De skulle bruge hans organer
som ”Muti” for at få held i forretningerne.
Én blev fængslet, men for at få stærk
”Muti” skulle man bruge et hvidt kvindebryst. På det tidspunkt sov nonnerne med en
pistol under hovedpuden. En nat blev Kirsten vækket af den karakteristiske lyd af
en mortér granat, der fløj ind over vort
hus. Hun råbte: ”Kom ind i badeværelset og
lig på gulvet”. Badeværelset var midt i
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huset og havde ingen vinduer. En anden gang
blev der skudt fire mænd uden for vor havelåge. Efter den tid fik vore børn en ny refleks. Så snart der lød skud, løb de ind og
sad under vinduerne i vort solide stenhus.
Så kom vores housekeeper Mae Emily og spillede ludo med dem.
Vi kom desværre en tur hjem til Nykøbing,
fordi Kirstens mor døde pludselig af en
bristet udposning på et blodkar i hjernen.
Du selv fik konstateret noget lignende, men
heldigvis fik du det senere repareret med
coils, som de satte ind i hovedet på OUH,
før aneurysmet bristede.
Efter Kontraktens udløb kørte vi via Syd
Afrika til Zimbabwe, til Siavonga og videre
til Lusaka. Herfra til Malawi hvor vi fik
bilen ombord på Ilala og sejlede til en by
nær Tanzania Malawisøen. Derfra gik det til
Dar es Salaam. Og videre til Arusha og til
Nairobi, hvor vi med stort besvær solgte
bilen og tog Airoflot over Tjernobyl til
Moskva og kom til bidende kulde i April.
Man solgte is på gaden i Moskva, men havde
isene liggende på et bord.
Vi kom hjem og var en tid i Nykøbing, hvorefter vi købte et hus i Glyngøre. Kirsten
underviste 1., 3., 6., og 9. klasser.
Jeg selv var en tid i praksis, men det var
svært og dyrt at komme ind i en praksis, og
jeg fik i stedet job på Rigshospitalet.
Nu kom der til at stå AIDS på meget af det,
vi foretog os. Aids var ikke nået til Afrika i stort omfang, men vi vidste at det var
på vej og meget let kunne blive den store
dræber på hele kontinentet. I begyndelsen
var det meget svært at få folk til at tro,
at Aids var et problem, og der var da problemer nok i forvejen.
Det synspunkt havde både landene selv og
bistandsorganisationerne.
Vi kom igen til Dar es Salaam hvor, jeg var
på Nordic Clinic og skulle samtidig køre et
forsøg med medicin og Aidsundervisning.
Kirsten havde fremstillet en lærebog om
AIDS for primærskoler, og den blev oversat
til Swahili.
Jonas og Katrine kom i International School
of Tanganyika, og Jonas blev sammen med Rune juniormester i Laserbåds sejling.
Vi var heldige at sælge huset i Glyngøre og
vi flyttede fra Dar es Salaam til Virum.
Jeg var på Rigshospitalet og Kirsten underviste på Niverødgårdskolen. Dog ikke så
længe. Jeg fik den ønskede kursusstilling i
Odense. Kirsten kom efter megen søgen i en
stilling på Odense Tekniske Skole, hvor hun
har været ansat med afbrud indtil for tre
måneder siden.

Du studerede samtidigt på universitetet og
fik din første masters degree i noget med
kvinder og teknologi. Du startede på den
tid med at fremstille solkomfurer.
Vi kom igen tilbage til SIAVONGA med AIDSundervisningsforsøg og solkomfurer. Det gik
godt. Vi fik udbredt budskabet. Så sent som
for et år siden sagde Christoffer i Siavonga: ”Jeg tror, det I underviste om dengang
har reddet mit liv.” Ellers synes vi, at
der mangler mange mennesker omkring vores
aldersklasse i både Zambia, Tanzania og Lesotho.
Igen tilbage til Dar es Salaam kom vi i
1995-98. Kirsten arbejdede hårdt med forskellige udnyttelser af solenergi og var
bl.a. på en større projekt ved Tanganyikasøen, hvor solpasteuriseringsanlæg blev
stillet op til ca. 20,000 mennesker i 6
landsbyer. Steder som var hjemsøgt af kolera.
Samtidig præsterede du at tage endnu en
universitetsgrad ved det åbne universitet i

Her ses et anlæg til pasteurisering af drikkevand ved hjælp
af solenergi. Anlæggene blev opfundet og udviklet af Kirsten sammen med medarbejdere ved Odense Tekniske Skole. Der
blev opsat anlæg til ca. 20 000 mennesker i 7 landsbyer ved
Tanganyikasøen. Landsbyer, der alle for nyligt havde haft
koleraepidemier.

Uppsala. Denne gang i Development Studies.
Vi havde nu slået os permanent ned i Brændekilde og har stadig vort lille romantiske
bondehus.
Kirsten fik arbejde på et projekt i Bagdad
i 2004 midt under den værste tid lige efter
Saddam Hussein. Du skulle opbygge en arbejdsformidling. Under Saddam Husein var de
fleste ansatte, ansat af Staten. Det syntes
amerikanerne var forkert og alle blev fyret.
Der var mange tilfælde af tilfældige skyderier fra helikoptere. Du fortalte om, hvordan unge amerikanske fyre med filipenser i
ansigtet sad med benene ud af helikopteren
og hørte høj ”Heavy Metal” og skød Irakere
på må og få. Der var på den tid mange kidnapninger, for at få løsesum.
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Under den anden Irakkrig måtte FN forlade landet af sikkerhedsgrunde og forskellige firmaer og personer blev ansat
til at udføre arbejdet. Her er det arbejdsformidling for
interne fordrevne, som Kirsten skulle etablere sammen med
et ministerium ansat af IOM.

Dengang var Kitte mere end 80,000 dollars
værd (levende). Hun slap levende fra det,
og det lykkedes at lære arabisk også.
Kom hjem til OTS. Tog endnu en universitetsgrad, denne gang Master of learning
processes og fik examen i fysik og kemi og
blev dermed kvalificeret til at kunne undervise på gymnasieniveau. Det varede dog
ikke så længe før hun fik arbejde for Røde
Kors i Hviderusland (og lærte sig russisk).
Kom hjem til OTS, men så flyttede vi her
til Anholt. Kittes orlov slap op, og hun
var tilbage igen på OTS indtil nu, hvor det
er slut dér.
Hun skal nu undervise på Anholt skolehvor længe??

ORIENTERING FRA BIBLIOTEKET:

Bibliotekets åbningstider er fremover:
TORSDAG kl. 13.30-15.30
Som et forsøg vil biblioteket endvidere fra uge 43 og indtil
jul have åbent torsdag aften kl. 20.00-20.30. Men kun
hvis biblioteket benyttes i denne aftensåbningtid, vil vi
fortsætte hermed.
--Jeg har netop opdateret bibliotekets kartotek, således at der nu for det offentlige bibliotek kun er ét system i
stedet for tidligere fem systemer, påbegyndt under forskellige biblioteksmedarbejdere gennem årene.
Lånernumrene fra det oprindelige system, nr. 1-940, er uændrede. Men alle de øvrige systemer med krydser,
stjerner, fornavne og hvad der ellers har været i brug er nu sat ind i forlængelse af det oprindelige system.
De der før lånte på navn eller "anderledes" lånernumre har fået tildelt et alm. nummer, som kan ses på opslagstavlen på biblioteket. Er man ikke at finde på den liste, kan man blot henvende sig for at få oprettet et
lånernummer. Det samme gælder naturligvis nye lånere.
Anholt Skole- og børnehave har deres eget nummersystem startende med A- foran et nummer. Børnene fra
skole og børnehave kan også benytte dette nummer ved lån i fritiden. Når de går ud af skolen, kan de få et
almindeligt lånernummer.
Så er der orden i systemet! ... Så længe det nu varer med det oldnordiske (men meget charmerende) kartotekssystem. Forhåbentlig får vi også på Anholt før eller siden et computerstyret bib-system som i resten af
landet :)
--Alt det ovenstående gælder kun lokale lån fra samlingen på Anholt Bibliotek. Vil man låne fra Grenaa Bibliotek, kan man kontakte dem og få oprettet sig som låner dér. Så vil man kunne bestille bøger hjem over nettet,
som så kan afhentes og afleveres på Anholt Bibliotek. - Ligesom man også vil få adgang til tilbud som
"Netlydbog" og "Filmstriben".
Mvh. Anne
27

Fra Grenaa Anholt færgefart
Vejrmæssigt har vi jo haft en fantastisk sommer.
Passager antallet har også været fint.
Vi har haft ca. 500 gæster mere pr. juli.
Så skete der noget i august – så den tager vi senere.
Vi lavede 2 ekstrature i uge 30. og det var en succes. Og vi har allerede nu planlagt det samme til næste år.
Vi har fået ønske om at lægge den ene om søndagen i stedet for om fredagen. Og det har vi gjort i forslaget.
Forslag til sejlplanen for 2015 kan afhentes på kontorerne eller i Brugsen fra mandag den 22.9.
Borgermødet i år er mandag den 6.10. Husk at sætte X i kalenderen.
Sejlplanen bliver vedtaget på mødet – men hvis nogen allerede nu har synspunkter, så sig gerne til.
Vi kommer ligeledes til at orientere om passager og godspriser på mødet.
Synspunkter er også meget velkomne.
Tak for et godt samarbejde igen i år og på gensyn den 6.10.
Med venlig hilsen
Inge Lise Riis
Overfartsleder, Grenaa Anholt Færgefart
E-mail: ingelise.riis@stenaline.com

Kroen har fortsat åbent hver dag indtil lørdag den 29. november fra kl.13.00 til kl. 21.00
Frokost fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Middag fra kl. 18.00 til kl. 20.00, eller efter aftale.

Lørdag den 29. november fra kl. 18.00 til kl. 02.00

Jule og afslutningsfest, med buffet fra kl. 18.00 til 20.30
Alle drikkevarer ½ pris hele aftenen. Pris kr. 150,- per person med velkomst drink.
Vi glæder os til at se jer Ulla, Niels & Hans
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Skudt ned ved Anholt 1944 og 1945
4 af de 5 allierede flyvere, der er begravet på Anholt Kirkegård, omkom den 30. august
1944 – for 70 år siden. I april og maj 1945 styrtede 2 fly mere i havet ved Anholt. Den 6.
juni 1944 betød D-Dag med de allieredes invasion i Frankrig, og det blev tydeligt hvilken
vej krigen gik. Dog var tyskerne på ingen måde slået afgørende endnu. De kæmpede
stadig voldsomt i Rusland.
På vej mod Stettin blev bombeflyet Lancaster NE144 ramt
fra en tysk natjager, så halepartiet brød i brand. Agterskytten blev hårdt såret. For at genvinde kontrol over flyet måtte piloten kaste en bombe på 4000 pund, som landede i
Vorup syd for Randers. Det lykkedes for piloten at fortsætte mod Sverige. Rygskytten og telegrafisten søgte at hjælpe agterskytten, men flyet tabte højde og nord for Anholt
nødlandede maskinen på vandet. Halepartiet med de 3
flyvere brækkede af og sank hurtigt. Senere blev deres lig
fundet drevet ind på en strand, så 1 blev begravet på Anholt og 2 i Falkenberg i Sverige. Det lykkedes de 4 andre
at redde sig op i flyets gummibåd. Om morgenen blev de
opdaget fra Anholt, og redningsbåden kom ud og samlede
dem op. Tyskerne overtog dem, og de blev ført til tyske
krigsfangelejre. Der var voldsomme luftkampe ved Anholt
mellem tyske natjagere og bombefly, så Lancaster KB709
styrtede brændende i havet 10 km sydvest for Anholt.
Foto af Helene Hennings.

Først om morgenen kunne man fra Anholt starte en eftersøgning – uden resultat. I de følgende måneder drev 6 flyvere
ind til land, så 3 blev begravet på Anholt og 3 i Sverige, mens 1 mand aldrig blev fundet. Lancaster ED327 gik ned på
vandet nordøst for Anholt. 6 flyvere herfra blev aldrig fundet, men 1 drev ind til land og blev begravet på Kirkegården på
Anholt.
Mod krigens slutning var der 2 allierede flystyrt i nærheden af Anholt. Den 5. april 1945 angreb slagkraftige Mosquito-fly
tyske skibskonvojer i Kattegat. Mosquito RF617 dykkede ned mod et skib, mens flyet fyrede løs. Desværre fik piloten
rettet for sent op, så flyet ramte skibsmasten og styrtede i vandet. Ingen af de 2 flyvere blev fundet. En anden Mosquito
måtte nødlande i Thy, og TV-film om flyverne kan ses via Airmen DK. Den tyske U-båd blev sænket af et andet fly.
I 1986 blev vraget fundet nordøst for Anholt. Det blev hævet i 1993 og U-534 blev i 1996 ført til Liverpool, hvor der er et
helt museum omkring det. Det var farligt for unge flyvere at gå på vingerne igen og igen. Amerikanerne mistede under
operationer fra baser i Storbritannien omkring 37.000 flyvere, dræbte eller formodet dræbte, mens 55.573 flyvere fra
Bomber Command mistede livet ud af de
120.000, der gjorde tjeneste. I runde tal
var det godt 38.000 fra Royal Air Force,
10.000 fra Canada, 4.000 fra Australien,
1.700 fra New Zealand, 900 fra Polish Air
Force og 500 andre inklusive også norske
og danske flyvere.
Hjemmesiden www.airmen.dk nævner
3.089 allierede flyvere, hvoraf de fleste
blev skudt ned over Danmark eller danske
farvande. Vi har stadig 1.030 begravet –
de fleste på danske kirkegårde.
Nedstyrtningssteder, monumenter og flyvergrave i hele Danmark kan nemt findes
via Airmen DK, så det kan lade sig gøre at
finde frem til dem. Det er oplagt at gøre
det og mindes allierede flyvere, der kæmpede også for Danmarks frihed for 70 år
siden.

Af Anders Straarup, Randers
Redningsbåden kommer ind med reddede flyvere. Midt i båden ses Albert Sørensen
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Fra det gamle Arkiv

Turismen begyndte tidligt på Anholt. Da havnen blev færdig i 1902, kom der masser af nyt liv til øen.
Her ses en udflugt i ca. 1912 med skib fra Jylland eller Sjælland, begge dele forekom.
etly

Anholt Murer & Terrazzo
Tlf. 40979684 eller 40419212
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Nyheder for Anholt Skole og Børnehave
Vi nyder den smukke sensommer i vores vidunderlige omgivelser.
Vi er nu atter fuldt hold i personalegruppen, efter at vi har taget afsked med Mette
Mikkelsen og Dennis Oht, som desværre måtte drage til fastlandet af private årsager, Jette Hansen som er gået
på efterløn, og Birgit Sodemann som har taget job på færgen. Vi takker for nogle gode år, et godt samarbejde,
og ønsker jer alle alt godt.
Vi byder velkommen til Kirsten Bloch (lærer), Kitte Nøhr (lærer) og Line Engelund Severinsen
(servicepersonale), som overtager de ledige stillinger. Marlene Sand og Kirsten Bloch er flyttet ind i boligerne
på Sønderstrandvej.
Et ofte stillet spørgsmål i løbet sommeren har været, om vi nu også er omfattet af den nye skolereform og lærernes nye arbejdstider. Til det kan jeg kun svare ja, vi er en helt almindelig folkeskole (næsten ) og er omfattet af de samme regler og juridiske forhold som andre folkeskoler.
Derfor er vi også i færd med at tilegne os en ny tilgang til både det at drive skole og undervise.
Jeg får ofte henvendelser angående besøgselever, hvilket er velkomment. Vi har en regel om, at de besøgende
skal deltage i minimum 5 skoledage, for at sikre et udbytterigt besøg for alle parter.
Skolens miljøråd er aktivt igen og arbejder målrettet mod at få tilladelse til at fortsætte med at flage med Friluftsrådets Grønne Flag. I øjeblikket arbejdes der på et hønsehus til institutionens eget hønsehold. Eleverne vil
udnytte madaffaldet og samtidig drage nytte af både æg og hanekyllinger til fællesspisning. Projektet blev i
januar præsenteret for Borgmester Jan Petersen og er altså nu næsten færdigt.
I uge 40 drager alle elever til Slesvig på en kultur- og dannelsesrejse i forbindelse med af 200 –året for slaget
ved Dybbøl/samt hele institutionens fællestema ”Krig og fred”.
Skolerejsen er støttet af Anholt Skole og Børnehaves støtteforening, som hvert år afholder Anholtfestivalen.

De skøre kokke laver spiselig og uspiselig kunst...

Alle er velkomne til at følge stort og småt via vores nyhedsmail fra vores hjemmeside
www.anholtskole.net. Tilmeldelse sker i menuen til venstre på siden.
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Med venlig hilsen
Helene Hennings

Al´got fra havet
Takker for den store opbakning fra
fastboende og turister som har besøgt os
i sæsonen 2014.
Vi kunne ikke have ønsket os en bedre start,
end den vi fik.
Vi glæder os til at byde velkommen i
sæsonen 2015.

Et sommermøde mellem Kirsten Refn, 91 år, og
gæst på Anholt hele livet, og Erik Sørensen, 96 år,

Med venlig hilsen
Anja & Klaus

ægte anholter. Fotograferet i Eriks dejlige have.

Tøjbyttedag
Lørdag den 8. november kl. 12.00 – 14.00
i skolens gymnastiksal.
Ryd op i dine skabe og kom og aflever dit tøj fra kl.10.00 - 11.30
Hilsen Berit og Signe.
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Anholt turistkontor
Anholt Turistkontor er fra primo september flyttet til havnen, hvor vi deler lokaler med Grenaa-Anholt
Færgefart.
Det betyder at vi kan have åbent hele dagen, fra færgeafgangen om morgenen til ankomsten sidst på dagen. Samtidig vil færgefarten og turistkontoret i et vist omfang dele medarbejdere, så der i princippet kan
være åbent hele året i det omfang, der er behov for det.
Som det formentlig er kendt, så stopper Heidi på turistkontoret med udgangen af september. Det er lykkedes os at finde en ny medarbejder i stedet for Heidi og vi har ansat Anja Bæk Petersen, som starter på turistkontoret 1. november.
En af grundene til at vi har valgt at flytte til havnen, er at vi føler at vi kan give gæsterne på Anholt en bedre service, idet de både kan få udleveret nøgler til sommerhuse og få den ønskede information om Anholt,
så snart de kommer ind med færgen.
Venlig hilsen Anholt Turist/Destination Djursland.

Bach’s Gulvservice
Har nu
været på
Anholt

Og vi vil så
gerne komme
igen...

v/N.J Bach & Søn * Stadion Allé * 8963 Auning * tlf: 86484154 *
Mobil Ulrik 40534154 * mail: birchbach@mail.dk
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Dyrlæge Edwin kommer til øen i efterårsferien og kan kontaktes på: 40846768
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NYT fra Forsamlingshusets kultur- og aktivitetsudvalg

En fin sommersæson ligger bag os. Det blev til 4 arrangementer, der alle var velbesøgte og klare succeser. Det
har vi noteret os til brug for den næste sommersæson. Vi afholdt 2 filmaftner med hver sit indhold, en VM- fodboldfinale og en teaterforestilling. Tak for det store fremmøde.
I starten af sommeren fik vi afhøvlet og lakeret gulvene. Det har bare givet en fantastisk finish af arbejdet på
forårets arbejdsdage. Rummene er nu lyse og meget indbydende.
I skrivende stund er vi i fuld gang med planlægningen af efterårs- og vintersæsonen. Så når du læser dette, har
vi allerede været på fyrtur og har haft fællesspisning med cafeaften.
Tirsdag d. 14. oktober, midt i efterårsferien, bliver der traditionen tro fest i Forsamlingshuset med levende musik. Det plejer at være et tilløbsstykke.
Vi har også tænkt lidt nyt, nemlig at indbyde til sammenskudsgilde hvor alle medbringer en ret til en fællesbuffet. Hér håber vi at genopleve stemningen fra tidligere tiders Borgerforeningsfester. Det bliver lørdag d. 25. oktober.
Vi vil desuden afholde en julebazar, lørdag d. 22/11. Hér vil der blive mulighed for at leje en stadeplads (25/50
kr.), hvor du kan sælge hjemmegjorte delikatesser eller andet, du har lyst til. Der vil kunne købes gløgg og æbleskiver. Den afsluttes med en hyggelig cafeaften.
Vi har mange andre gode ideer, som vi vil skrive om i julenummeret. Glæd dig!
Forsamlingshusets kultur– og aktivitetsudvalg ved Anja R., Anja P., Joan, Susanne, Karen K. og Jette

Tak for hilsner, blomster og gaver til min 90 årsdag, og
fordi I kom og gjorde dagen til et dejligt minde.
Elvira
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Foreningen Anholts Børn

Så starter vi igen vores
pensionistmiddage Alle fastboende pensionister med
ægtefæller er velkomne
Pris 50 kr. pr. kuvert

Onsdag d. 22. oktober kl. 18.00

Billeder fra sommerens loppemarked på
jordemoderpladsen.

i forsamlingshuset
Tilmelding nødvendig til:
Anja: 87594040 eller
Ulla: 86319086

Halloweenfest
for børn og voksne
lørdag den 1/11 kl. 17.00
Hold øje med opslag og mail.

Spise- og samværsklubben
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Totten på Anholt i september
Anholt skoles ældste klasse var i september 2014 på fyrgårdstur ved fyrtårnet for at følge en internationalt sammensat
gruppe sælforskeres arbejde med sæler på Totten på Anholt.
De undersøgte sælernes genetik og deres migration, samt
hvorfor så mange sæler lige nu dør af en virusinfektion. Men
det mest spændende var, at en håndfuld sæler skulle fanges på
Totten med en helt ny fangstmetode og derefter udstyres med
sendere, så forskerne kan følge dem, og finde ud af, hvor de
befinder sig hele året.

bruges til at fange sæler. Nettet virker på en smart måde, hvor
hele nettet ligger i en stram tynd velkropølse, som er 50 m lang
og for at udløse nettet, skal Burnie trykke på en knap på en
fjernbetjening, imens de andre biologer løber ned på stranden
for at skræmme sælerne i vandet. Så når han trykker på fjernbetjeningen åbner vekroen sig, og nettet ryger op til overfladen
og fanger sælerne. Så kan biologerne hive i hver side af nettet.
De kan fange op til 20 - 30 sæler, men de skal kun bruge ca. 10,
fortæller professor Rune Dietz, og han fortæller om, hvordan de
fanger sælerne og sætter sendere på dem og sætter dem ud igen.

Jeg interviewede Abu Walter Van Neer, (billedet ovenover)
som arbejder på et sælarium på Helgoland i Slesvig. Han fortæller, at der i og omkring havnen på Helgoland er en grå sæl,
som faktisk er chokoladebrun, som spiser spættede sæler.
Selvom sæler kun plejer at spise fisk og rejer, så spiser denne
grå sæl én spættet sæl om dagen. Det er meget usædvanligt.
Abu ved ikke, hvor den kommer fra, men hans største drøm er
at fange den og sætte en radar på den, så han kan følge den.
Han kan genkende sælen, fordi den har et stort ar på skulderen, så han ved, at det er den samme sæl, der spiser andre sæler. Han mener ikke, at den er farlig for mennesker, men man
skal ikke lege med sæler overhovedet, fordi man kan komme
til skade, selvom de bare vil lege, for de har skarpe tænder og
kløer på lufferne. Interview af Marius Bækgaard Hvillum
De starter med at fange dem i Bernies smarte net, og så får de
dem ind på land og putter dem i et mindre net, så de ikke kan
flygte ud i vandet. Så sætter de sendere på sælerne og sætter dem
ud igen. Hver gang sælen går op på land kan senderen sende information, og forskerne kan følge sælerne. Sælerne ved Anholt
er større og mere sky end for eksempel dem ved Esbjerg og i
Limfjorden. Senderne falder af efter et års tid, hvor at sælerne
skifter deres pels. Der er findeløn på senderne. Findelønnen er
1000 kr. Interview af Sophus Nordby Rasmussen

SÆLHISTORIER FRA ANHOLT
Vi er i gang med at indsamle gamle og nye historier om sæler fra
Anholt. Har du en historie, du har lyst til at fortælle os?
Jeg interviewede Bernie McConnel fra Sea Mammal Research
Unit Scotland (billedet ovenover) og Professor Rune Dietz fra
Århus Universitet i Roskilde (billede nederst til højre). Bernie
McConnel fortalte om sin rigtig gode opfindelse, som egentlig
var hans norske vens opfindelse. Opfindelsen er et net, der kan

Så kontakt ældste klasse på Anholt Skole
Marius, Robert, Julie, Johannes, Sophus, Anna eller Markus
eller mallefant@hotmail.com
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Budcykelløbet 2014
Mange nye deltagere i det årlige
budcykelløb sluttede sig til de gamle
garvede, som kender ruten og véd, hvornår
der skal trampes, bremses og standses
gelinde og fyldes på ved de mange pit-stop.
Det blev deltager-rekord i år: 83 festaber.

Her er lige en ode til dagen:

Kro og købmand, spisehus
har forsyninger med brus
skænker vin til sarte damer
eller Grønne, lagt på koldt.
Når dusinet så er nået
plus det løse, du har fået
ta´ reserverne på ladet
ved det næste holdt.

Mel.: Spejdersangen: Bakke ned og bakke op

Bakke op og bakke ned
hver en cykelrytter véd,
at det kræver meget mere
end blot gode muskelbundt´.
Der skal meget mere til,
hvis man altså gerne vil
køre årets cykelræs
og komme ØEN rundt:

Så på KROEN gøres stop,
her er snapser linet op,
flotte madder står på stribe,
personalet står stand by.
Ofte holdes ordrigt pep,
og så går det vid´re - tjep!
på med hat og flag og damer
ud ad Nordstrandsvej.
Øens ejer von der Maase
laver Gammel Dansk- kalas
ved det go´e gamle anker,
og der skåles (hvem der kan !)
og ved Camp´en, tæt på mål
får man rutens sidste skål,
lines up - og krydser stregen
som en gentleman!

Du skal være cykelbud
og ha´ klædt dig festligt ud
ha´ en lækker steg på ladet,
i sit bedste sexy skrud
du skal aller, aller først
ha´ en overdreven tørst
for på ruten er der
voldsomt meget gæstebud!
Sommer 2014 Jette Cronquist. Foto Mads Cronquist
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Åbningstider i Brugsen efterår 2014
Fredag den 10-10 fra 09.00-12.00 og 13.00 - 19.00
Lørdag den 11-10 fra 09.00 - 12.00 0g 13.00 - 19.00
Søndag den 12-10 fra 08.00 - 12.00
Mandag den 13-10 til lørdag den 18.10:
09.00 -12.00 og 13.00 - 17.30

Glæd jer - Glæd jer - Glæd jer - Glæd jer
Vi viser FDB-møbler i Brugsen i uge 42. Det bedre danske design til gode priser.
Fra mandag 20. okt. vil der pga ombygning blive oplyst åbningstider på døren.
Den første fredag og lørdag i hver måned, holder vi vores 20% rabatdage.
Der bliver dog ikke ydet 20% rabat på varer i vores tilbudsavis,
som hver torsdag kan afhentes i butikken
J-DAG: Den 7. november kl. 19 giver Butiksrådet en smagsprøve på én af julens glæder.
Der er også varm kakao til børn og barnlige sjæle.
Fredag den 28-11 fejrer vi verdens sejeste ø ANHOLT med en tilbudsfest, der varer til kl. 22.
Lørdag den 29-11 kan I alle få verdens stærkeste gløgg af Butiksrådet fra kl. 14 til kl. 17.

Husk 5% i rabat, hvis I lader Brugsen bestille jeres køb hjem fra:
https://Webshop.coop.dk. Oplys varenummer
Karen siger: Tik-tak, mange tak til:
Anholt Skole og Børnehave for den flotte
facadeudsmykning
Tak til Grenaa-Anholt Færgefart for effektiv
håndtering af Brugsens gods særligt i perioden
26/8 til 10/9,
og tak til alle kunderne for stor tålmodighed og
hensynsfuldhed i samme periode
Alle ønskes et godt efterår af hele personalet i
Brugsen Anholt
E-mail: 02100@anholt.dk Tlf. 86 31 90 20
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Museet har sendt satankulten
til Randers.
Men den kommer tilbage….

…Er der noget nyt
om kystsikring???

I en lille båd der gynger
sidder vi og synger.
Asterix og Gorm får prisen,
de reddede os i krisen,
alle kom de frem
selv om vejen ej var nem.

Skilt på Stena Line Varberg/Grenå ruten:
”Det

Har du madpakke med, så stå af ved Anholt....
Det er en KUNST
at være en helt

Giver fredningen ufred?!?!

Sad skruen på færgen
fast eller havde færgen
en skrue løs eller ku den
ikke holde skruen i
vandet???

gode ved at bo på
Anholt er,
at du ikke behøver en god
hukommelse eller
huskeliste…
Der er nemlig altid nogen
der ved, hvad du har gjort
eller burde gøre”.

»Efter så mange år på Anholt
føler du dig så ikke som eremit?
Nej, nærmere som en “øremit”!«

Mon der kommer en ny skønjomfru i tårnet?

Redaktionen ønsker alle vore
læsere et fantastisk efterår

Nej. Campingpladsen
begynder vel snart at
reklamere med husbåde...

