Syrenerne blomstrer og liljekonvallerne dufter i skovbunden
Efter en kold maj måned har starten af juni været særdeles vidunderlig og lun. Planter og træer er i blomst og i køkkenhaven har vi hentet
den første høst. Det gule støv fra fyr og birk er
ved at lægge sig i et fint lag overalt. For mange
er badesæsonen for længst indledt. Jo naturen
kalder.
I både april og maj måned har øen haft en del
gæster. Mange har draget nytte af søndagsafgangene. Flere grupper har aflagt besøg og
mange bliver ramt af sloganet ”Én gang Anholt,
altid Anholt”. Flere kommer igen for lige at
vise øens herligheder til andre i omgangskredsen. Ja vi har meget at give af, meget, som man
ikke finder andre steder.

Foråret er også konfirmationstid, i år blot med
en enkelt konfirmand,- tillykke til Albertine. I
år lærte vi et nyt ord, nemlig blomfirmation,
valgt i stedet for det kendte ord nonfirmation,
det var Selma’s valg, også tillykke til hende.
Minsandten har vi også fejret et lokalt bryllup, tillykke til Sanne og Jan.
Et nyt tiltag har set dagens lys: Et samarbejdsprojekt mellem unge i Norddjurs kommune,
under navnet ”Unge i aktion”. Projektet inddrager unge, der bor på Anholt, unge, der har boet
på Anholt og unge fra det øvrige Norddjurs.
Det bliver spændende at følge. Første aktionsdag blev afholdt i Grenaa i maj og i uge 29 vil
det foregå på Anholt. Læs mere herom andetsteds i bladet.

Gennem årene har vi haft megen gavn og glæde
af samarbejdet med ”Sammenslutningen af
danske småøer”. Her er øernes sag blev talt.
Henry Larsen, fra Sejerø har været med i 27 år,
heraf 20 år som formand. Han har valgt at stoppe nu og overlader posten til sin næstformand
gennem mange år, Dorthe Winther, fra Omø.
Tak for mange gode år til Henry og velkommen
til Dorthe.
På borgermødet d. 7. juni var der ikke stemning
for at fortsætte arbejdet med ø-rådstanken.
I april måned havde vi besøg af et par chefer fra
områdets Post Danmark. De skulle vurdere muligheden for at flytte posthuset til Brugsen, i
lighed med, hvad man gør andre steder i landet.
Alle, der besøger Anholt i sommermånederne,
kender det trafikkaos, der præger området ved
Brugsen, især efter færgetid. Lige nu er det
svært at se, hvorledes endnu en funktion skulle
kunne udøves der. Dette har vi højlydt gjort
opmærksom på. Brugen af Post Danmarks
funktioner er for nedadgående og da de har en
forretning, der skal løbe rundt, kunne udfaldet
blive, at posthusets åbningstid blev begrænset.
Bestyrelsen følger dilemmaet og er klar til at
gribe ind. Der træffes ingen beslutning før i eftersommeren.
Så lige nu glæder vi os over de lyse nætter,
blomsterne og fuglesangen. Vi ses omkring
Sankt hans Bålet. Velkommen sommer. Velkommen til alle øens gæster.
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