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Snart skal græsslåmaskinen i gang
Foto: Børge Birkmose

KONFIRMAND-LEJR i PRÆSTEGÅRDEN
Påskespil, hygge, lege og undervisning

Foto: Tove Yde
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En hilsen fra en af de yngste pendlere fra Endelave

Kl. er 6.48 og jeg sidder på færgen fra Endelave mod Snaptun. Det er en stille morgen og solen er ved at
stå op. Det er lidt køligt, men vi er også i marts måned. Året er 2016, jeg hedder Nikolaj. Jeg er pendler.
Det er jeg fordi, jeg går i 8. kl. på Dagnæsskolen i Horsens.
Hver morgen står jeg op kl. 6.00 for at gøre mig færdig til dagen på fastlandet. Det er vigtigt at huske
alle sine ting. Buskort, chip til skoleboden, penalhus, bøger og mapper. Madpakke, morgenmad og kaffe
– tandbørsten!
Hvordan skal tøjet være i dag? Hvordan er vejret? Hvordan bliver vejret mon? Hvilken jakke skal jeg
vælge? Der er mange spørgsmål der melder sig, inden jeg kan gå ud af døren. Bliver jeg mon kørt i dag?
Hvis ikke, har jeg travlt. Der er kun 4km til færgen, men det er igennem mudder og snask, og ret ofte i
strid modvind. Hvis det blæser for meget er det slet ikke sikkert færgen sejler, men jeg er nødt til at køre, før sms´en tikker ind på mobilen, ellers når jeg det ikke. Der har været nogle gange, hvor jeg ikke
kunne komme hjem før med aftenfærgen, fordi det blæste for meget. 3 gange på én uge, det var hårdt.
Mest fordi madpakken ofte er væk inden kl. 14.45 og der er længe til kl. 18.30.
På færgen kan jeg spise lidt mad og drikke kaffe, mens jeg laver lidt lektier eller læser, måske kan jeg
nå at sove en lille smule.
”Færgen er i havn om få minutter.” Det regner! Jeg skynder mig over til læskuret, bussen kommer lige
om lidt. Der er ikke mange med, jeg finder en plads, hvor jeg kan sidde – måske sove lidt mere.
Jeg lander ved skolen ca. 8.27 og timen er i gang, da jeg kommer. Dagen går med forskellige fag, jeg
har fri 14.45. Så kan jeg ikke nå færgen, den sejler om 5 min. Den næste færge sejler 17.26, så må jeg
tage den.
Det kunne være fedt, hvis der var et musikrum, jeg kunne gå over i og jamme lidt med musikerne på
skolen.
Jeg går med Marcus hjem, men han skal videre med nogle ting, så kan jeg ikke være hos ham længere,
jeg går ned i byen.
Bussen kommer kl. 16:49 Jeg er træt, men på vej hjem. På færgen skal jeg lige lave 10 tyske sætninger, de er til i morgen. Jeg tror lige jeg kan nå at se et afsnit af The Fresh Prince Of Bel Air. Det er rigtig
godt at der er fri internet på færgen. Jeg uploader mine sætninger og læner mig tilbage til 20 min af min
yndlingsserie. ”Færgen er i havn om få minutter...” Ups. Jeg må være faldet i søvn. Jeg tror jeg drømte
om sol og sommer – og Endelave i ferietid. Min smukke ø.
Min far henter mig. Klokken er efterhånden også 18.32. Maden er klar, da jeg kommer hjem. Det er dejligt. Vi hygger lidt, så skal jeg lige have styr på dagen i morgen, der er det basketballdag. Min far kommer over til mig, ellers kan jeg ikke nå at komme til træning til tiden. Jeg kan heller ikke deltage i hele
træningen da den slutter kl. 17:15.
Det er fed træning, jeg kan mærke hele min krop. Badet kan
jeg først nå når vi kommer hjem, men det er også okay.
Endnu en dag, hvor jeg er hjemme 18.30.
Klokken er 22:00, jeg er på vej i seng, for at stå op igen kl.
6. Godnat og sov godt.
Nikolaj Koefoed, en pendler fra Endelave :-)
Nikolaj har givet stafetten videre til Sonja Elgaard, som for
nyligt har købt Kongevejen 22 sammen med sin mand Ib.

Foto: Anders Møller Olsen
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TURISMEGRUPPE
Ny turismegruppe

En ny turismegruppe har set dagens lys på Endelave. Indtil videre består gruppen af 4 personer: Margith H., Lise A., Susanne S.K. og Tove Y., men vi vil
gerne være flere og have både erhvervene og foreningerne på øen bredt repræsenteret.
Gruppens første opgave er at opdatere Horsens
Kommunes Endelavefolder (den med det store kort
i midten), da den skal genoptrykkes i foråret.
Vores næste opgaver bliver bl.a. fælleskalenderen,
hvor hele øens sommerprogram listes op i overskrifter og datoer, så turister, sommerhusfolk og de
fastboende kan se alle de spændende arrangementer man kan deltage i. Der er deadline for indlevering af arrangementer, til kalenderen d. 15.
april.
Send din aktivitet til Tove på tove@profibermail.dk.
Vi regner med at have kalenderen klar midt i maj,
det vil sige, at aktiviteter fra medio maj til og med
september kommer med. Skriv i overskriftform,
hvis indlægget er for langt, forkorter vi det, ellers
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er der ikke plads til alt. Vi vil forsøge at koordinere
aktiviteterne, så hvis der f.eks. er flere aktiviteter
på samme tidspunkt, kontakter vi aktørerne for at
foreslå en bedre fordeling. Som sædvanlig bliver
kalenderen fremstillet i plakatform (A3 lamineret),
den kommer med i kaninfolderen og den kommer
med i endelavebladets juni nummer.
Der er nok at tage fat på for turismegruppen, så vi
må prioritere, men noget af det vi allerede nu så
småt er gået i gang med, er at lave nogle spændende turpakker, som vi vil tilbyde forskellige slags
grupper. Turpakkerne er endagsture for turister,
hvor alt på forhånd er planlagt, d.v.s. aktiviteter,
hvor de skal spise, at grupperne bliver modtaget på
havnen m.m.
Har du lyst til at være med i turismegruppen? Så
henvend dig til en af os, og bliv inviteret med til
vores næste møde.
Venlig hilsen Tove

ENDELAVE APS
Ansøgning

Bestyrelsen har indgivet en ansøgning til Erhvervsstyrelsen via Småøernes LAG (Lokale AktionsGruppe) for at søge støtte til at energioptimere i køkkenet på Kroen. Vores projekt er på kr. 100.000,- og
hvis ansøgningen går igennem de forskellige instanser, får vi kr. 50.000,- i tilskud til projektet. De
resterende kr. 50.000,- skal vi rejse andetsteds, og
vi arbejder i skrivende stund på at søge de første
kr. 20.000,- hjem via fonde mv.
Men pr. 1. april starter vi en indsamling på Kroen,
for at rejse penge til projektet. Der vil komme til at
stå en kasse på kroen, hvor man kan donere et beløb hvis man synes. Der kan komme alt lige fra 50
øre til 1000-kronesedler i, og alle bidrag er mere
end velkomne, uanset om man er anpartshaver eller ej :-)
Hvad går ansøgningen ud på?
Projektet går ud på at energioptimere køkkenet,
med følgende plan:
Udskiftning af ovn og komfur til mere energivenligt
og driftssikkert inventar
Optimering af gammelt kølerum så det er mere
energibesparende
Varmepumpe i køkkenet som erstatning for de dyre
elradiatorer
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Indkøb af lavenergifryseskab til brug i vintersæson,
så fryserum kan slukkes.
Vi håber naturligvis, at vores ansøgning går i gennem. I første omgang skal ansøgningen godkendes
af bestyrelsen for Småøernes LAG. Det sker på et
bestyrelsesmøde i midten af april. Derefter skal den
endelig godkendes i Erhvervsstyrelsen. Men da
sagsbehandlingstiden ofte er lang, skal vi ikke forvente svar herfra før til sommer. Så derfor håber
vi, at vi i mellemtiden vil kunne rejse de resterende
midler til projektet, så hvis (når) vi får endeligt tilsagn, så kan vi hurtigst muligt få færdiggjort projektet og få det afrapporteret.
Skulle vi, mod forventning, ikke få tilsagn om støtte, vil bestyrelsen i samarbejde med forpagterne
aftale hvilket inventar, der er det mest nødvendige,
og derefter vil det blive indkøbt ud fra de midler,
der er indsamlet og søgt hjem. Så derfor; lige meget om vi får støtten fra Erhvervsstyrelsen eller ej,
vil alle indsamlede midler gå til projektet.
Og så lige en til kalenderen:
Generalforsamling i Endelave ApS lørdag d. 30.
april kl. 11.30, naturligvis på Endelave Kro
Bestyrelsen i Endelave ApS
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FÆRGEFARTEN
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Her følger passagertallene for januar og februar
2016 samt 2015 til sammenligning
januar
februar

2016
2.273
2.538

2015
1.873
2.292

Endelave Færgefart har fået ny hjemmeside.
Den kan du finde på adressen:
www.mf-endelave.dk
Samtidig får kontoret ny mailadresse:
endelavefaergefart@horsens.dk
Den gamle mailadresse udgår.
Med venlig hilsen
Manuela Knudsen
Endelave Færgefart

Økologisk Besøgslandbrug

Kongevejen 67, Endelave, 8700 Horsens

Internet: www.fraendelave.dk
E-mail: ghita@fraendelave.dk
Telefon: 75 68 90 88 / 26 27 90 88
Åbent for grupper efter aftale

SMEDE OG MASKINVÆRKSTEDET
REP. OG VEDLIGEHOLDELSE AF LANDBRUGSOG HAVEMASKINER, VVS M.M. FORETAGES.

Benny Rasmussen
Kongevejen 74
Endelave
tlf. 75 61 56 56
Mobil. 29 78 00 23

DU RINGER – VI BRINGER

daglig levering til Snaptun Færgehavn
Åbningstider: mandag - fredag 7.00 – 17.00 lørdag 9.00 – 12.30

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde tlf. 76 83 21 00
juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk
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EFK
Beboerforeningen arrangerer STRANDRENSNING
LØRDAG D. 9. APRIL 2016, kl. 10.00
(mød op ved Trekanten)
EFK indbyder samme aften til
FÆLLESSPISNING kl. 19.00, i skolens gymnastiksal
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Prisen for alle disse herligheder:
Voksne:
kr. 130,00
Børn: kr. 65,00
Ikke-medlemmer:
kr. 185,00
Som sædvanlig vil det være muligt at købe øl, vand
og vin til yderst rimelige priser.

Jens Marthin, Anders og Palle vil også denne gang
Tilmelding senest søndag d. 3. april 2016 til:
stå for menuen, som i år vil være gammeldags flæskesteg med lækkert tilbehør og æbletrifli til desBirthe Olsen: tlf. 24 48 42 20 sert.
Niels Johan D. Andersen: tlf. 40 38 94 01
Derefter byder vi på kaffe og småkager.

SOMMER PÅ ENDELAVE

Med venlig hilsen
Bestyrelserne
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Operaen ”Rigoletto” til Endelave

Endnu en klassisk opera står på programmet hos
musikforeningen ”Sommer på Endelave”.
For tredje år i træk er det GuidOpera, der stiller sig
på scenen i Skippergårdens brostensbelagte gård.
Operaen synges på italiensk – med uddybende introduktion før hver akt.
Musikken ledes af kapelmester Carol Conrad.
Søndag, den 10. juli kl. 15
Skippergården, Kongevejen 14
Forestillingen varer ca. 2 ½ time
Forsalg
Ved indbetaling til 7652- 1296 772
Billetpris, kr. 400,Husk navn ved indbetaling.
Begrænset antal billetter.

Vibeke Kristensen, Niels Jørgen Riis og Guido Paevatalu er en
del af truppen GuidOpera, som opfører italienske Rigoletto på
Skippergården den 10. juli

Sommer på Endelave
Sommerp@endelave.nu
Tlf.: 20 48 01 23

5

BEBOERFORENINGEN

ENDELAVEBLADET // 14. ÅRGANG 2016

Vi har fra færgeledelsens side fået oplyst at man
snarest vil igangsætte online betaling i vores
bookingsystem, og ift. Samkøring skal både det nye
og det gamle system køre sideløbende mindst ét år.
Bestyrelsen har forelagt en række spørgsmål til ledelsen omkring, bl.a. fremtidig rabatordninger ala
hvide klippekort, og alt dette forventer vi at vi sammen finder ud af til det kommende færgemøde. Og
så vil vi sende et nyhedsbrev rundt, da det næste
nummer af Endelavebladet først udkommer 1. april.
Som de fleste nok ved, har man i 2016’s finanslov
givet et tilskud på 48 mill. Og fra 2017 95 mill.
Pengene skal deles mellem småøerne og der lægRegion Midt har lægesituationen på plads. Falck ges op til at man fordeler i ydersæsonerne.
Lægehuset A/S har ansvaret pr. 1. maj. Her vil Endelave blive betjent af en læge to dage i ugen. Pla- Beboerforeningen havde i april sin årlige strandnen er, at der kommer en eller to forskellige læger rensning, og igen i år med et rigtig flot fremmøde.
de to hverdage i minimum et halvt år – et krav fra Dagen blev som sædvanlig afsluttet med fællesRegion Midt – for at undgår, at man møder et nyt spisning i gymnastiksalen, arrangeret af EFK.
ansigt hver gang, man er i lægehuset. Lægerne er
uddannede med speciale i almen medicin. I som- Traditionen tro havde vi også sommerfodbold i juli
merens højsæson er der fast læge (en eller to per- måned, en af de få, men gode varme sommerdage.
soner) fra samme lægehus i ugerne 26-33. Der var Endelave har været repræsenteret ved forskellige
tre bud til Region Midt vedr. lægebetjeningen på anledninger i årets løb angående Sammenslutningen af Danske Småøer. Pia og undertegnede var til
Endelave.
Referat fra bestyrelses– og færgemøde kan læses generalforsamling på Bjørnø i foreningen, og her
gav vi stafetten i Ø-sammenslutningens bestyrelse
på beboerforeningens hjemmeside
videre til næste ø i rækken

Sygeplejerske ansat

Horsens Kommune har pr. 1. april 2016 ansat sygeplejeske Suzanne Larsen, der kommer fra Kerteminde og er 54 år. Suzanne har været ansat i en
privat lægepraksis på Fyn og har tidligere været
ansat på Grønland. Suzanne har fire voksne børn.
Suzannes mand er efterskolelærer og bor på skolen, hvor han arbejder. Suzanne flytter til Endelave
den 1. maj 2016. I april måned skal Suzanne på
flere kurser, så hun kan varetage opgaven optimalt.
Suzanne føler sig klar til opgaven og glæder sig til
at blive øbo.

Referat fra generalforsamling
lørdag d. 13. feb. 2016

Der har senere været det årlig repræsentantskabsmøde, som hvert år finder sted i Odense.
Endelaves medlemmer i Landsbyrådet, Maja og Jørgen Holm K53, har også været afsted til møder.
Det seneste ift. Ø-sammenslutningen var et møde
omkring færge og turisme i Odense 1. februar. Her
blev der bl.a. luftet at øerne forhåbentlig kan få deres eget postnummer, som jo har været et ønske
fra vores side i flere år.

Efter velkomst til alle på generalforsamlingen af
næstformand Jens Laurits Olsen, blev der sunget
”øen og dens virke af Bent Rasmussen.
Derefter valg af dirigent, som blev Anders Møller
Olsen.
Anden punkt på dagsordenen var beretning, som i
år blev foretaget af næstformand, Jens Laurits Olsen:
1. oktober havde Endelave fået til opgave at vise
øen frem for Folketingets Udvalg for Landdistrikter
Efter generalforsamlingen 2015 konstituerede be- og Øer. Et næsten fuldtalligt udvalg gæstede øen,
styrelsen sig således:
og fik fremvist bl.a. erhverv, iværksætteri og turisKarsten Kragh Hansen
formand
me og rigtig mange emner blev debatteret på et
Jens Laurits Olsen
næstformand
åbent borgermøde om aftenen på kroen, hvor omMaja S. Hoé
sekretær
kring 75 meget spørgelystne deltagere var mødt
Pia Briesemeister
kasserer
op. Endelave har efterfølgende fået stor ros for voBrian Andersen
medlem
res værtsskab, og alle var meget positive. Dorthe,
Eva og Lise fra Ø-sammenslutningen var også
Vi lagde ud med at fortsætte arbejdet omkring fær- blandt deltagerne sammen med Jan Fritz Hansen,
gen, og har gennem året løbende været i dialog der er den nye leder af det fælles kommunale færmed færgeledelsen og personalet på færgen for at gesekretariat.
samarbejde omkring færgens drift og optimering af
denne. Vi havde tidligere i år foranlediget at navi- Vi er ikke gået i stå omkring motionsrum på øen.
gatørerne fik et kursus i bedre at kunne manøvrere Projektet er blevet omdøbt til ”Projekt Genoptræfærgen, og til dette blev en specialist fra Finland ningscenter på Endelave” for at forbedre mulighesendt hertil. Navigatørerne gav efterfølgende ud- den tilskudssøgning, og bestyrelsen er pt. i dialog
tryk for at det havde været positivt. Men vi har ef- med kommunen, og vi forventer en afklaring omterfølgende igen haft udskiftning af noget af besæt- kring 1. maj.
ningen på færgen, og vi ved jo alle sammen at der i
den seneste tid har været flere aflysninger af sej- Endelave fik lige inden sommerferien et rigtig flot
ladsen, så spørgsmålet til 2016 er: hvordan vi kom- madpakkehus ved Y-krydset. Desværre, kan man
mer videre?!
sige, er det senere blevet beskæmmet af et knap
så kønt toilethus. Bestyrelsen har været i dialog
Beboerforeningens færgeudvalg skal til møde med med kommunen omkring forskønnelse af toilethufærgeledelsen mandag d. 22. februar, og her er det set, det være sig en form for udsmykning og tilhøpå dagsordenen. Bestyrelsen vil gerne foreningens rende beplantning.
medlemmer bag sig, og derfor synes vi, at vi vender denne problemstilling under eventuelt.
I slutningen af november havde beboerforeningen
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arrangeret et åbent møde med besøg regionsrådsmedlem Erik Vinther. Erik er valgt ind for Venstre
og var inviteret til at komme og fortælle om regionens arbejde, og bl.a. problemstilingen omkring
lægesituationen.
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Tove Yde foreslog en mini-turisme forening, som
skal varetage turpakker, turistfolder, skilte mv. Ved
interesse, må henvendelse gerne ske til Tove Yde.
Forslag fra bestyrelsen, om at ændre færgens fartplan, således at den sejler en halv time tidligere de
to afgange om eftermiddagen. Dette forslag var der
ikke stemning for. Dog var der ønske om at bussen/færgen venter de få minutter det kan dreje sig
om ved forsinkelse da færge/busplanen er meget
tæt på nuværende tidsplan. Almindeligvis fungerer
dette uden problemer.
Der er blevet opsat en vindmåler på havnen, dens
placering gør at den er mere sikker i målingen, end
den der er på færgen.

Ang. lægesituationen er det noget vi i bestyrelsen
har arbejdet intenst på i slutningen af året.
Vi forsøgte at få Region til at genopslå stillingen
som ø-læge efter at der i første ansøgningsrunde
igen ansøger var. Vi lagde op til at slå mere på øen
i sin helhed, og et mere ”personligt” stillingsopslag
end det første. Desværre valgte Region Midt at gå
andre veje, idet man søsatte det de kalder ”et alternativt nært sundhedstilbud”. Dette består, som
alle nok har fundet ud af, af en fastboende sygeplejerske, der står til rådighed samt en praktiserede Problemstillingen vedr. aflyste færger blev drøftet.
læge fra en praksis på fastlandet to dage om ugen. Pendlermodul – som er lovet af færgens ledelse
blev efterlyst, betingelser/forringelser vedr. midI højsæsonen dog fast læge hver dag.
lertidig ”nødhavn” i Horsens, arbejdsmiljøet på færBestyrelsen har skrevet en mail direkte til regions- gen. Der blev givet forslag om at lave en bruger
rådsformand Bent Hansen omkring problematikken, tilfredshedsundersøgelse. Alt sammen noget som
men svaret er herfra, ligesom fra de andre ansvars- færgeudvalget vil tage med til det næste færgemøhavende i regionen, at man håber dette nye sund- de, som er den 22-2 2016.
hedstilbud må være den rigtige løsning for Endelave, da det generelt er meget svært at tiltrække nye Der blev forespurgt på hvor langt bestyrelsen er
med genoptræningsfaciliteter, og der blev informepraktiserende læger i yderområderne.
ret om et møde der har været på Horsens Rådhus,
Der har været flere henvendelser, specielt på syge- og man derfra ser meget positivt på ideen og at det
plejerskestillingen. Min. 8-10 interesserede har væ- bliver på skolens område at det skal være.
ret på rundvisning. Nogle har henvendt til direkte til Interessen for sygeplejerskestillingen blev nævnt
beboerforeningen og til Allan, mens andre har in- kort. Der er god interesse og ligeledes med en tilkognito. Vi har derfor haft flere på rundvisning af knytning til et lægehus, hvor der kommer en læge
øen udover konsultationen og lægeboligen, og det 2 dage i ugen.
har været udpræget positivt.
Der blev forespurgt på en tydeligere meddelsomhed
Beboerforeningen fik i slutningen af året en hen- fra bestyrelsen, det vil der komme i form af nyvendelse fra en familie i Holte, bestående af mor, hedsbreve.
far og to børn på 5 og 7 år, som ytrede ønske om
Den nye bestyrelse har efter generalforsamlingen
en ny tilværelse, måske på Endelave.
I starten af januar kom de på besøg, hvor de boede konstitueret sig således:
på kroen og, udover en generel rundvisning på øen,
formand
fik de et godt indtryk af skolen, hvor lærerne og Jens Laurits Olsen
næstformand
Tulle tog godt imod dem. De blev også forevist flere Jens Otto Larsen
sekretær
boliger. De har ikke helt besluttet sig endnu, så vi Maja Schildknecht Hoé
Pia Briesemester
kasserer
fortsætter med at bearbejde dem!
Mike Thygesen
medlem
Disse var ordene!
Referent
3. Regnskab:
Der var et underskud for 2015, Maja S. Hoé
Grunden er at der har været nogen annonceudgifter, som Horsens Kommune senere vil godtgøre –
så underskuddet vil dermed, når pengene bliver
betalt, vil blive vendt til et overskud.
4. Der var ikke indkommet nogle forslag.
5. Kontingent, den sidste års vedtagne stigning bliver fastholdt.
6. Valg til bestyrelsen. Jens Olsen modtog genvalg.
Karsten Kragh Hansen og Brian Andersen ønskede
at stoppe. I stedet blev Jens Otto Larsen og Mike
Thygesen valgt til bestyrelsen. Sune Kofoed og Lise
Agersnap blev valgt som suppleanter.
To revisorer Palle Dupont og Michael Rasmussen og
revisor suppleant Klaus Hornum blev alle genvalgt.
7. Evt:

Foto: Anders Møller Olsen
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Foråret kommer

Så er vi vist ved at have tygget os gennem det
værste af vinteren, og vi glæder os alle over, at
dagene bliver lysere. Varmen kniber det lidt med af
og til. Men, den der venter på noget godt, venter jo
ikke forgæves.
Vi har beskæftiget os med ordsprog og talemåder
og det er morsomt at høre konkret tænkende børns
fortolkning af vendinger som ”han købte katten i
sækken”,” ingen ko på isen” og så videre.
Undervisningen har kørt jævnt og kontinuerligt og
vi er begyndt at planlægge en sprogrejse til London
med de ældste, så de kan afprøve deres lærdom i
praksis. Derudover planlægger vi den årlige, fælles
dannelsestur for alle skolens elever.
Den 25.-27. maj drager vi til Svendborg for at besøge Danmarks Forsorgsmuseum, hvor vi skal have
en guidet rundvisning med fokus på fattigdom. Dette emne skal de ældste skrive projektopgave om
senere. Derudover skal vi besøge Naturama, et naturhistorisk formidlingscenter, Valdemar Slot og
Sixten Sparre og Elvira Madigans grav ved Landet
Kirke på Tåsinge.
Vi påregner at skulle overnatte på vandrehjemmet i
Svendborg.

en
hjemmedigtet
sang
på
melodien
”Skorstensfejeren gik en tur”. Palmegrene måtte
udskiftes med grangrene, det kneb med at finde et
æsel og børnene måtte påtage sig dobbeltroller for
at kunne agere de 12 disciple – sådan er vilkårene
jo. Men, et godt og hyggeligt projekt var det, se
lige Felix´ ansigtsudtryk der, hvor han skal agere
Jesus i korsfæstelsens stund. Egentlig ligner han
mest en, der skal til at synge ”Allways look at the
bright sides of life” fra ”Life of Brian”.

Den 27. og 28. februar var vi til den årlige konfirmandlejr i præstegården. Jens Peder sørgede godt
for os, med hjemmebag og hjemmelavet lasagne
med friske pastaplader som børnene selv var med
til at rulle ud. Der var masser af tid til at lege, spille, gå tur i mørket, bade i badekarret og fjante på
soverummene. Weekenden blev også brugt til at
indstudere et lille påskespil, som skal opføres i kirken den 18. marts. Børnene fik sat en lille mimeforestilling sammen, som skildrer begivenhederne fra
Palmesøndag og frem. Alt sammen til ledsagelse af
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Byggeriet af bålhytten har været inde i et dødvande. Når der har været tid, har det været dårligt vejr
– og når der har været godt vejr, har tiden manglet. Men, nu kører det igen, og vi regner med, at vi
snart er færdige, så der
også
kan
komme shelters
som
planlagt.
Siden sommerferien
har vi hver
onsdag været på Dagnæsskolen

SKOLEN
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afholdte og velkomne kammerater derovre. Forældrene i deres klasser er rigtig flinke til at huske at
invitere Endelavebørnene med til fødselsdage og
klassearrangementer, og nogen af Dagnæsbørnene
har været på besøg herovre.
Selv Felix er med. Han er i børnehaven på den anden side af vejen, for at blive kendt med dem, han
skal starte i skole med derovre
Vi er glade for ordningen og i går aftes, på skolebestyrelsesmødet den 3. marts, tog skolebestyrelsen
beslutning om, at ordningen fortsætter til næste år.
Til slut lige en henstilling. Vi har igen børnehavebørn, så vi ser gerne, at biler holdes ude af skolegården i legestuens åbningstid indtil 16:15.
Så må vi kaste os frådende over foråret – vi høres
med alle elever. Vi sejler fra Endelave med mor- ved om et par måneder.
genfærgen og spilder ikke tiden. Efter afgang har
eleverne et kvarter til at spise morgenmad og der- Karsten Jensen
efter har vi skole i børneafdelingen på færgen. Alle Fotos: også Karsten Jensen :-)
har læsebånd og arbejder med lektier og andre opgaver.
Fremme på Dagnæsskolen fordeler eleverne sig i de
klasser, hvor de hører til og er med i skemaet der
hele dagen.
2. klasse har dansk, matematik, engelsk, idræt og
bibliotekstime.
3. klasse har dansk, idræt, bibliotekstime og studiecafe. Dansk og idræt er dobbeltlektioner.
4. klasse har dansk, billedkunst, kristendom og matematik.
6. klasse har dansk, matematik, tysk og madkundskab
7. klasse har dansk, fysik, tysk, matematik og engelsk.
Vores elever får desuden udvidet deres sociale
kompetencer, noget de har stor gavn af. Og – de er
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Hej alle på Endelave!
Jeg hedder Suzanne Larsen og er jeres nye øsygeplejerske. Jeg er 54 år og gift med Øivind, som er
lærer på en efterskole nær Kerteminde. Vi har tilsammen
4 børn, der alle er voksne og godt i gang med deres liv.
Jeg har bred erfaring som sygeplejerske og har erfaring
med sygehus-arbejde, hjemmepleje og arbejde i lægepraksis.
Desuden har jeg arbejdet i Grønland, hvor der er brug for
høj grad af selvstændighed, kreativitet, robusthed og faglig kunnen.
Jeg mener at være i stand til at tage godt vare på jer i
svære og akutte situationer, samt i den rolige hverdag,
hvor nærhed er i højsæde. Jeg glæder mig til at flytte over
til jer og blive en del af jeres liv - både fagligt og socialt!
De bedste hilsner fra
Suzanne Larsen

ENDELAVE KORT & GODT
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TAK FRA JØRGEN
Tusind tak for gaver og hilsner til mit jubilæum. Jeg synes det blev en dejlig dag lige som jeg havde
ønsket mig.
Jørgen Holm
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PEJSETRÆ FRA
LOUISENLUND SÆLGES
Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter
Sanke træ op til 12 cm i diameter
Afhentet pr. rummeter 100 Kr.
Andre længder og kløvet træ efter aftale
Levering efter aftale

Henvendelse på tlf. 40 56 31 94 eller 40 18 00 20

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

v/ Leif Jørgensen
Havhornet 15 - Endelave - 8700 Horsens
Tlf. 75 66 15 51 - Mobil: 40 44 56 35
SE-nr: 20 97 32 34

Læs mere og book online:
www.louisenlund-endelave.dk
Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk

Produktion, omfletning og reparation af:
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24
Lene Iversen
Skippergaarden - Kongevejen 14 - Endelave
Mobil: 51 55 66 08
www.endelaveflet.dk - info@endelaveflet.dk

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 4. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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april - maj 2016
Isaks ofring
Det har netop været påske, og vi har fejret dramatiske begivenheder. I en
anden af pastoratets kirker, i Uth Kirke, var langfredag en særlig af slagsen.
Her blev det markeret, at Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond meget
generøst har doneret en fornem bronzeskulptur til Uth Kirke. Skulpturen er
lavet af kunstneren Bjørn Nørgaard og har titlen ”Unterwegs nach Morija”.
Værket forstiller Abraham, der sammen med sin elskede søn Isak er på vej
op på bjerget Morija, hvor Abraham på Guds befaling har til hensigt at dræbe og ofre sin søn. Som et brændoffer til Gud. En far, der ofrer sin søn? Fortællingen hører langfredag til, fordi den kan sammenlignes med Gud, der
ofrer sin søn, Jesus. Så vidt kommer det ikke med Abraham og Isak. Herrens
engel griber i sidste øjeblik ind og forhindrer udåden, og Abraham ofrer en
vædder i stedet.
Mange har undret sig over Abrahams reaktion på den prøve, Gud sætter ham
på. Hvordan forklare hans lydighed? Abraham forstod sig ellers nok på at
sætte sig op mod Gud og betvivle hans beslutninger og få ham på bedre tanker. Dette reddede Lot og hans døtre ud af Sodoma og Gomorra. Men med
Isak er der ikke den ringeste tvivl, Abraham handler resolut, og straks næste
morgen, efter at brændet er gjort klar og kniven slebet, begiver de sig af sted
mod Morija. Det er og bliver et paradoks, og man kan med hjælp fra Søren
Kierkegaards værk ”Frygt og Bæven”, som netop handler om ofringen af
Isak, sige at det er et troens paradoks, holdt oppe af den idé, at Abraham kun
kunne handle lydigt, fordi han samtidig troede på, at Gud ville skænke ham
en ny søn eller måske stoppe offerhandlingen i tide.
Der er flere dages rejse til Morija, den sidste dag bærer Isak selv brændet.
De går i tavshed. Det ligger uden for enhver tale, det Abraham har i sinde.
Det kan umuligt forklares. Den eneste gang han siger noget, er for at svare
på et spørgsmål fra Isak om, hvor offerlammet er, og faren kommer med et
kryptisk, men ikke usandt svar, at Gud vil udse sig et offerlam – min dreng. Da Isak mærker kniven mod sin strube, indser han den grufulde sandhed i den kryptiske bemærkning, at offerlammet er ”min dreng”.
Ifølge Kierkegaard vinder Abraham ved sin lydighed Isak for anden gang. Ofringen er gennemført i tanken, sorgen rumsterer allerede. Men er det nu rigtigt, at han vinder Isak? Historien peger i en anden retning. Den viser, at en far, der har
til hensigt at skade og dræbe sin egen søn, og kun ved en engels mellemkomst forhindres i det, at han for altid har tabt
sin søn. Abrahams og Isaks nære forhold er for bestandig ødelagt, Isak er tabt for Abraham, og Abraham drager alene
ned fra bjerget. De bosætter sig hver for sig, og næste gang Isak ser sin far, da er faren død og skal begraves. Abraham
har nok forsøgt at bedre forholdet, men forgæves, og den sidste samtale mellem de to er og bliver de få ord på vej op ad
bjerget, talen om offerlammet. Kunne hverken Gud eller Abraham forudse, at det ville ende så tragisk? Om ikke andet
viser historien os, at børns tillid ikke vindes med vold og vrede, men nok snarere med omsorg og kærlighed.
Jesper Hyldahl

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården
Kirkesanger: Susanne S. Kristensen
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Marianne Schønwaldt
Kasserer: Anna Marie Søvang
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51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
21 28 24 16
75 83 33 39
75 64 32 33
75 68 90 17

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

2. Pinsedag
Alle kirker i Horsens provsti er sammen om at holde gudstjeneste i Lunden
ved Kunstmuseet 2. pinsedag kl. 10.00. I år er det pastoratets egne 4 præster der står for at planlægge og afholde gudstjenesten, hvor der både vil
være noget for de musikalske og de litterære ører. I tilfælde af godt vejr
kan man efterfølgende slå sig ned på plænen og nyde en kop kaffe eller en
større frokost sammen med os.

Gudstjenester
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i
Endelave Kirke kl. 11.05

APRIL
søndag d. 3.

1. søndag efter Påske
Jesper Hyldahl

søndag d. 10. 2. søndag efter Påske
aflyst

Dagnæsskolens kor
Koret vil være på skolen i weekenden fra d. 27-29. maj. Og i lighed med
sidste år vil de medvirke til gudstjenesten d. 29. maj, så det bliver en festlig
gudstjeneste vi kan holde der. Vi håber mange vil komme at høre koret
synge.

søndag d. 17. 3. søndag efter Påske
Karen Holdt Madsen
fredag d. 22. Store bededag
aflyst
søndag d. 24. 4. søndag efter Påske
Jens Peder Baggesgaard

Varme i kirken
Menighedsrådet har fået en bevilling på 500.000 i 2016 til nyt varmeanlæg
i kirken. Det bliver er rent el-anlæg med varmekassetter under bænkene.
Grunden til udskiftningen er dels at det gamle oliefyrsanlæg har set sine
bedste dage, samt det varmestyringssystem vi har haft ikke virker optimalt.
Derfor har der været udsving i varmen i kirken, samt et ret stort forbrug til
opvarmning med olie.
Projektet, som er udført af arkitekt Gert Madsen fra Hadsten, er nu sent fra
Menighedsrådet til Provstiet, som har videresendt til Stiftet med anbefaling. Vi håber at projektet går glat gennem alle instanser, så vi kan begynde
udskiftningen efter sommerferien, altså inden den nye fyringssæson.
Vi håber, at vi på en gang får mere komfort i kirken samt, at vi kan spare
ret mange penge ved at gå fra olie til el

MAJ
søndag d. 1.

5. søndag efter Påske
Karen Holdt Madsen

torsdag d. 5. Kristi Himmelfart
Jesper Hyldahl
søndag d. 8.

6. søndag efter Påske
aflyst

søndag d. 15. Pinsedag
Jens Peder Baggesgaard
mandag d. 16. 2. Pinsedag kl. 10.00
Lunden i Horsens

Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 22. Trinitatis søndag
aflyst
søndag d. 29. 1. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe Munk Olsen
Birthe Møller Olsen
Lars Herlev
Mette Skjold
Manuela Knudsen

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
30 20 20 29
40 58 85 28
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Endelig forår

Jeg er endelig kommet over mit vinterprojekt med
total fornyelse af vort badeværelse, og jeg kan så
komme videre med nogle af mine aktiviteter, som
har ligget stille hele vinteren. – De første læggekartofler har længe stået til forspiring, og de har kun
ventet på, at jeg skulle få haven gjort klar til at de
kunne blive lagt. Der er lagt plastic ud over et stykke jord, så jorden kan få en højere temperatur, så
kartoflerne kan begynde at gro straks, de kommer i
jorden. – Og så kunne det endelig blive tid til at
sætte garn efter vårsild. Vi er kommet ind i en periode med stille vindforhold, hvad det ikke har været
tilfældet hele vinteren, så jeg var meget spændt på
mit første sæt. – Vækkeuret i mobiltelefonen var
sat til at vække kl. 05.30, men det kunne jeg godt
have sparet mig, da jeg havde ligget vågen et stykke tid og stod op, slog vækkefunktionen fra, så Lise
ikke skulle blive forstyrret i hendes skønhedssøvn.
Der var en tæt tåge, og jeg skulle lige sikre mig, at
jeg havde et kompas i min redningsvest, så jeg
kunne finde ind til land igen, da det var total vindstille så det normale bølgeskvulp i strandkanten ikke kunne anes og tilkendegive retningen ind til
land. – Det gik udmærket med at finde garnet,

Foto: Børge Birkmose

skønt det havde drejet sig 180 gr. fra det blev sat.
Både Lise og jeg havde sat næsen op efter at kunne få en middag med stegte sild og løgsovs, hvilket
vi nyder hvert år, når den første fangst er i hus, så
det var med den største spænding, jeg begyndte at
hale garnet indenbords, og skuffelsen var til at føle,
da der kun kom en enkelt sild op af det kolde vand.
Jeg havde ellers set mange måger langt ude på
vandet, da jeg satte garnet, hvilket normalt er tegn

Glashuset

Birkunst

Glaskunst fra eget værksted
Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse - Armbånd
Kongevejen 40, Endelave - 8700 Horsens
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk
Telefon 29 45 81 21

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

Robotsvejsning
Smedearbejde
Pladearbejde
Fremstilling af stålstel til
møbelindustrien
Butiksinventar
Enkeltstyks- og seriearbejde
Produktudvikling, vi deltager
gerne i prototype udviklingen

REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK
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Mere end 30 års erfaring

•
•
•
•

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44
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på, at der er sild i området, men sildene var vist ikke kommet til Endelave endnu. Men det skal nu prøves igen om en uges tid, hvis vejret tillader det.
Der er ellers mange rigtige forårstegn derude i naturen. Mine ringduer i haven har længe startet på det
første kuld unger, og hannen har længe siddet tålmodigt og ventet på, at der skulle ske noget i den primitive rede, hvor hunnen ligger og luner deres æg. – Masser af forårsblomster blomstrer så det er en
fornøjelse at komme ud, og nu er også krokusserne sprunget ud, så gråspurvene kan få sig lidt safran til
at sætte gang i hormonerne og komme i gang med redebyggeriet. Nu har jeg fodret på dem hele vinteren, så de ser meget velnærede ud; - kan det være et problem så de ikke ønsker at sikre kommende
generationer? Der plejer at være kamp om at få den første safran, så snart krokusserne er ved at ville
springe ud, men jeg har ikke set antydning af denne aktivitet i år.
Vi har fornøjelsen af at få besøg af en stor, flot råbuk – en 6-ender – med en meget stor opsats dækket
af bast. Han skal lige have lidt korn og smage på nogle af æblerne, vi har lagt ud på græsset. – Gad vide
om det var ham, alle jægerne lå på lur efter i den første uge af oktober. Vi har ikke hørt rapport om, at
han kom på vildtparaden. – Jeg får også besøg af en enkelt kanin, som kommer og hjælper mig af få
klippet græsset, så vi er rigtig gode venner, og den bliver ikke forstyrret fra vor side. – Fasankokkene
kommer også og får lidt korn fyldt i kroen; de kender klokken eller blot tidspunktet for min normale fodring, så jeg kan dårligt komme ind før den første ankommer. Jeg tror, de ligger på lur og venter på, at
der bliver serveret. – Og hvor er de flotte i deres smukke farver, som nok kan imponere en fasanhøne,
og de er meget bevidste om det, som de skrider majestætisk omkring.
Nu skulle vi gerne slippe for den generende tågedis, som har ligget
over øen, så vi næsten ikke har set solen en uges tid, og temperaturen vil ikke komme over 10 gr. som vi hører man har mange steder i
landet. Men det er vist ikke noget nyt, og vi har vænnet os til, at vi
har en senere blomstring hos mirabeller og frugttræer – ca. 14 dage
senere. Det er jo det kolde vand omkring os, som holder lidt igen på
det hele.
Og jeg skal snart ud og mærke på det kolde vand. Ikke som vinterbader, men der skal ses lidt efter rejerne. Det er godt nok en kold
tørn de første gange, hvor stenene, som tangbuskene sidder på, skal
graves fri af sandet, så de kan løftes op og rystes sammen med tangen, så rejerne må slippe deres tag i deres skjul. Men det bliver først
i starten af april, hvis Lise da kan holde sig så længe, og jeg ikke
bliver afæsket en frisk rejemad inden da.
Børge Birkmose

MADSTED & BAR
april og maj
Cafeen åben
fredage 17 - 21
Happy hour 17.30 - 18.30
lørdage 12 - ca.16
Happy hour 12 – 13
Cafeens menu:
Flæsk Bøf
(fra 2 personer)
Burgere Nachos
(fra 1 person)
Kaffe/te og æblekage
Røgfrie arrangementer
i Cafeen 6.5 og 28.5
se nærmere
Campingpladsen åbner
4.5.2016
Mange gode hilsner fra
Margith Holm Cafe M
Tlf. 24 46 64 65
www.endelavecamp.dk
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CAFÉ M
Kommende arrangementer i Café M

Røgfrie arrangementer i Cafeen for alle aldre for at
fejre Campingpladsens åbning i 2016 i Kr. Himmelfartsferien!
Hvad ved du om katten og kaninen?
Trine Dyrepasser fortæller om de to populære kæledyr:

ENDELAVEBLADET // 14. ÅRGANG 2016

Cafeen gerne senest aftenen før evt. på
tlf. 24 46 64 65
På gensyn til en sjov og spændende dag i Dyrenes
verden.
Ekstremt sensitiv
Endnu et røgfrit arrangement i Cafeen!
Lørdag d. 28.5. kl. 19—ca.21

Katten og Kaninen
Fredag den 6. Maj 2016 kl. 10.00 – 11.45 om kaniMit netværk støtter op om min virksomhed, så jeg
nen og kl. 13.00 - 14.45 om katten.
barsler med endnu et arrangement!
Hør om hvorfor Endelaves National dyr
”Kaninen” ikke er en gnaver, som de fleste tror de Denne gang drejer det sig om SENSITIVITET, vi er
begyndt at få øje på de sensitive og ekstremt sener.
sitive børn og senere voksne, som har det svært i
Mød de smukke abyssinier katte, som er en af de 2 vores samfund.
nutids katteracer som stammer fra faraoernes katte
Kom og hør tidligere diætist Hanne Svendsen forfor ca. 5000 år siden.
tælle om sin rejse fra ”ubevidst frygt til bevidst
glæde”
De temaer som Trine
Hanne Svendsen har udgivet e-bogen: ”HJERTETS
Dyrepasser kommer
VEJ – Kærlighed er Min Mirakelkur”.
ind på hos både katten og kaninen er:
Hanne fandt ud af i en sen alder, at hun kunne betegnes som ekstremt sensitiv, hun var derude, hvor
Dyrets Historie
vi andre ikke ønsker at befinde os i tankegang efter
Racekendskab
flere
alvorlige bump, men fandt via sit erhvervsSundhed og sygdom
netværk frem til folk, som kunne hjælpe hende til
Ernæring
at se lyset og finde værktøjer til at leve som eksAktiviteter og adfærd
tremt sensitiv.
Trine Dyrepasser bruger ca. 1,5 time på hvert dyr,
Der vil blive serveinkl. en lille pause og der er mulighed for at stille
ret kaffe med brød.
spørgsmål undervejs.
Seancen koster i alt
Kom og tag dine børn med og tag bedsteforældrene kun kr. 150,under armen og få en sjov og lærerig formiddag og
Tilmelding via
eftermiddag på Cafe M. Billetten betales i Cafe M
Swipp 24 46 64 65
før foredragene starter.
eller ring om kontooverførsel gerne seDu kan læse mere om Trine Dyrepasser på
nest fredag 27.5
www.trinedyrepasser.dk eller kontakte Margith på
Cafe M på Endelave Camping.
Du kan læse mere
om Hanne på
Få begge moduler til under halv pris, der vil blive
www.hjertetsserveret en let frokostanretning imellem de to sevej.com
ancer
Excl. drikkevarer i alt kr. 300,-pr. voksen og kun
100,- pr. barn.
Ved tilmelding til èt modul kr. 150,-/50,-excl. Frokost.
Tilmelding på swipp 24466465 eller henvendelse i
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Velkommen til en
interessant aften!
De bedste hilsener
fra Cafe M

OPDRÆT AF FISKEYNGEL
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Der verserer i øjeblikket oplysninger om, at der er planer
om at opdrætte fladfiskeyngel på det gamle mejeri på
Strandvejen.
Ansøgninger om tilladelse til Miljøstyrelsen er allerede
indsendt, og initiativtagerne håber på en snarlig behandling af deres ansøgning. – Der er endnu ikke taget beslutning om at købe bygningerne, men da de jo er til salg,
skulle der ikke synes noget i vejen for at men kan erhverve disse meget hurtigt.
Planerne går ud på, at man fører et langt rør ude fra en
dybde på omkring 4 meter ind til opdrætskarrerne, som
skal placeres i den nye del af mejeriet.
Faldfiskeyngel kan leve af de mikroskopiske dele i frisk
havvand, og affaldsstofferne ledes derefter ud i bugten ad et andet rør. – Noget lignende har været prøvet før på Venø, og ideen er måske hentet fra de erfaringer, man har indhentet her. – Alle nye aktiviteter, som kan blive til arbejdspladser på Endelave, er meget velkomne, og vi håber, at dette vil blive
mødt med stor velkommenhed fra alle.
På vegne af redaktionsgruppen, Børge Birkmose

ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
Endelave,
8700 Horsens
endelave-museum@mail.dk
www.endelave-museum.dk

vestjyskbank.dk/horsens

Åbningstider:
Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16, tirsdag lukket
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99

Start din ferie på Endelave med en dejlig
afstressende / afslappende behandling hos:

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, Endelave

21 46 43 31
Farbror Walter Christmas som ung officer
(Wikipedia)
Zoneterapi - Massage - Kranio sakral terapi

Ring og aftal tid

E-mail: lisebirkmose@gmail.com

HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk
Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk

Endelave Kro ogGæstgiveri
Velkommen på Endelave Kro - her bliver du mæt…!
God dansk kromad til rimelige priser
Billige værelser hele året

DAMEFROKOST

FREDAGS-QUIZ

Lørdag d. 16. april kl. 18.30

Alle fredage kl. 20.30

Tilmelding senest d. 9/4

Kom frisk alle sammen!

178,- kr.

ÅBENT ALLE DAGE
Se mere på hjemmesiden
Fredag 11. juni 2016 lukker vi
kl. 15.00 pga. privat arrangement

Kongevejen 15 - Endelave - 8700 Horsens - Tlf. 75 68 90 21 - www.endelave-kro.dk - info@endelave-kro.dk
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HUSHOLDNINGSFORENINGEN
Indkaldelse til generalforsamling
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Valg af revisor

i Endelave Husholdningsforening 14. april 2016 på
Såfremt ingen stiller op til bestyrelsen behandles
Endelave Kro
yderligere flg. punkter:
På grund af manglende bestyrelseskandidater, be- Opløsning af Endelave Husholdningsforening *)
sluttedes på generalforsamlingen i 2015 at indstille
foreningens aktiviteter og virke i 1 år. Desuden at Fordeling af foreningens nettoformue og effekter
opløse foreningen, hvis ingen herefter ønsker at
opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen i *) Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
2016.
Bemærk, at en evt. opløsning af foreningen vil ske i For ændring af Endelave Husholdningsforenings
vedtægter skal der i indkaldelse til generalforsamdirekte forlængelse af pkt. 1-4.
lingen redegøres for ændringsforslaget, hvorefter
2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen skal stemme for forslaget.
Dagsorden
Det samme gør sig gældende ved ønske om opløsValg af dirigent
ning af Endelave Husholdningsforening. Foreningens nettoformue skal da uddeles til lokale almenIndkomne punkter til dagsorden
- punkter skal være bestyrelsen i hænde senest 7 nyttige aktiviteter svarende til foreningens formål
og udvalgt på den opløsende generalforsamling.
dage før generalforsamlingen
Valg af bestyrelse og suppleanter
- på valg er den siddende bestyrelse: Hanne Krogh, Bestyrelsen i Endelave Husholdningsforening
Birthe Olsen, Lene Iversen, Monica Birkmose, Susanne Lindgaard samt suppleant Manuela Knudsen.
Ingen ønsker genvalg.

MUSEET
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Ny udstilling i Museet

Årets tema er ”Endelave Andelsmejeri 1888 –
1986”, som viser historien om andelsbevægelsen
og dens udbredelse og dermed store betydning for
samfundsudviklingen både teknologisk, socialt, kulturelt og ikke mindst økonomisk. Landbruget blev
organiseret og struktureret så det blev mere konkurrencedygtigt over for udlandet, og Danmark var
først på banen med at producere høj kvalitet af
smør og bacon. Den teknologiske tidsalder var i
fremmarch med udvikling af maskiner, som lettede
mange slags manuelle job. Infrastrukturen var under opbygning til forkortede transporttimer, sejlskibene afløstes af damp- og motorskibe.
På Endelave blev der først startet et privat mejeri
ca. 1880, som senere i 1888 blev omdannet til et
andelsmejeri med ca. 60 andelshavere. Pludselig
havde øen en vigtig arbejdsplads med flere ansatte,
dvs. en mejeribestyrer, 2-3 hjælpere, 3-4 mælke- blev der dannet en kontrolforening (kontrol af mælkuske, en bødker til at lave smørdritler. Det gav ken), en gødningsforening og i 1930’erne blev øens
også mere arbejde til færgen, når smørret skulle første dyrlæge ansat.
fragtes til Horsens og videresælges. Sideløbende

Ørnevej 18 | 8766 Nørre Snede | tlf. 75 77 10 40 | www.nrsnede-avis.dk | mail@nrsnede-avis.dk
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MUSEET
Således følger vi mejeriet i tiden frem til 1980’erne,
hvor landbruget er blevet specialiseret til stordrift,
og de mange små mejerier rundt omkring i landet
blev udkonkurreret og opkøbt af store mejerier. I
1988 var der kun 15 mælkeleverandører på øen, og
det var ikke rentabelt, så det blev vedtaget at lukke
og herefter sende mælken til fastlandet. Det bevirkede at bønderne skiftede køerne ud med grise,
som der var bedre økonomi i på det tidspunkt.
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Husk generalforsamlingen mandag den 21. april kl.
20.00 på Biblioteket.
Inge Grosen
Endelave Museum

Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at se mere om
dette tema på vores hyggelige museum. Vi åbner
dette for sæsonen d. 21. maj.

LÆGEURTEHAVEN
Generalforsamling og info

Den 20. feb. 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Endelave Lægeurtehave. 22 personer
var mødt op. Det foregik i god ro og orden og varede
ca. 1 time. Bagefter var der kaffe og kage.
Formandens- og kasserens beretning blev enstemmigt vedtaget, og der blev valgt 2 nye medlemmer
og 1 suppleant.
Formandens beretning kan læses på Lægeurtehavens
hjemmeside. Ligeledes referat fra hele generalforsamlingen i kort udgave. Der blev i forbindelse med
beretning diskuteret flere punkter. Blandt andet den
manglende respons fra Horsens kommune trods flere
henvendelser fra bestyrelsen omkring afklaring på,
om der fortsat kan ydes tilskud til kulturelle og folkelige aktiviteter og vedligeholdelse af bygninger og
maskiner mm. Der var blandt medlemmerne enighed om, at det nu er kommunen, der må komme
med et udspil.
Cafeen er endnu ikke forpagtet ud i skrivende stund.
Der har været enkelte henvendelser, men det har
ikke ført til en forpagtning. Bestyrelsen blev spurgt
om, hvad vi agtede at gøre, hvis der ikke kom en
forpagter, om vi havde en plan B.
Bestyrelsen ønsker primært at forpagte cafeen ud for
en hel sæson, men hvis det viser sig ikke at være
muligt, kan det overvejes at finde en løsning kun for
de seks uger i skolesommerferien evt. i samarbejde
med andre forretninger på øen. Der er også flere
gange blevet debatteret den mulighed, at en gruppe
beboere på øen kunne gå sammen om en kollektiv
forpagtning. Her vil man så ikke stå alene med ansvar, økonomi og arbejdet hver dag.
Alle henvendelser er velkomne.
Hvis der ingen løsning findes, vil cafeen ikke være
åben i denne sæson. Det er det værst tænkelig senarie, bestyrelsen kan forestille sig.
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Suppleant Anette Ryslev
Haven åbner som altid den 1. maj, hvor Lægeurtehavens bestyrelse inviterer alle til kaffe og kage fra kl.
13.00 til 15.00. Medlemmer af bestyrelsen vil være
til stede og vil kunne fortælle om planer og nyheder
for 2016.
Allerede nu kan bestyrelsen fortælle, at vi er i gang
med at forberede og planlægge Grundlovsmøde, som
bliver det første arrangement efter åbningsdagen.
Dernæst kommer Sct. Hans aften, som afholdes i
fælleskab med EFK.
Folkehavegruppen mødtes den 5/3 til fordeling af
jordstykker. Det er stadig muligt at få tildelt et jordstykke. Mød op den 28/3 kl. 11, hvor der bliver afholdt et møde i lægeurtehaven bla. om planlægning
af slåning af det ikke-dyrkede areal og frøbytning.
Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du kontakte
Tove Yde eller Sanne Gyde. Der er flere, der har givet udtryk for at 200,- er for meget, for at have et
jordstykke for en sæson. Dette er taget til efterretning, og vi har vurderet, at det ikke skal afholde nogle fra at dyrke egne urter mm. Derfor er det besluttet
at nedsætte beløbet til 100,-. De personer der har
betalt 200,- vil få 100,- retur.
Medlemmer som endnu ikke har betalt kontingent for
2016 og ligeledes nye/kommende medlemmer kan
henvende sig til Sanne Gyde eller en anden fra bestyrelsen.
Der vil frem til havens åbning opkræves kontingent
for 2016 ved personlig henvendelse.
På vegne af bestyrelsen
Sanne Gyde

Der var ingen indkomne forslag.
Kontingent bibeholdes på 50 kr. pr. år.
Poul Larsen og Lis Hedegaard ønskede ikke genvalg
og i stedet blev Birthe Olsen og Pia Briesemeister
valgt til bestyrelsen. Anette Ryslev blev valgt som
suppleant. Alle blev valgt enstemmigt.
Bestyrelsen har konstitueres sig således:
Formand Sanne Gyde
Næstformand og sekretær Mette Munk
Kasserer Hanne Vistesen
Medlem Birthe Olsen
Medlem Pia Briesemeister

Sørens traktor
Foto: Tove Yde
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Georg Ditlev Schildknecht og hans familie 2

I sidste artikel fulgte vi Georg Ditlev Schildknecht og
hans familie frem til Georg i 1798 havde skabt en
god ramme for sig og sin familie på Georgenroe (>
Louisenlund), på Endelave. Der var også lavet et
testamente ved kgl. bevilling 1/11-1797, hvorefter
den længstlevende af Major Schildknecht og hans
kone, Karen Schildknecht (født Kappel Fischer),
måtte sidde i uskiftet boe. Måske har Georg anet,
hvorhen det bar. I kirkebogen står: ”1800 12. Januarii henad Aften døde Hr. Major Georg Detlev v.
Schildknecht 59 Aar gl. og blev begraven d. 22.
dit[to].” Georg var født d. 16. 5. 1742, så han blev
faktisk kun 57 år.
Det noteres i Aarhuus Stiftstidende i december
1838, at der på en gravsten på Endelave Kirkegård
stod følgende: ”G. D. Sch., Major og Eskadronchef i
Horsens, blev nedlagt herunder 1800, men sin Helsot fik han i Leiren ved Hals til Tab for sig og sin familie, Thi han sagde, maaske ei nok, hvi sove de,
Herre vogn op.”
Det må betyde, at Georg Ditlev Schildknecht havde
fået en dødelig sygdom (helsot), mens han deltog i
en troppesamling ved udmundingen af Limfjorden.
Den blev formodentlig afholdt som led i danske militære aktiviteter, der skulle vise vilje til at forsvare
landet under Napoleon-krigenes usikre vilkår.
I henhold til testamentet var Karen Schildknecht nu
sammen med side tre børn ejer af Georgenroe med
fæstegårde og fæstehusmandsbrug på øen. En ejendomshandler Haarup vurderer i august 1800 ejendommens værdi til 44.050 rigsdaler (rdl.), nemlig
Georgenroe til 17.000 rdl., 36 fæstegårde til 31.600
rdl., 23 husmandsbrug til 3.450 rdl. og en vejrmølle
til 2.000 rdl. – i alt 44.050 rdl.
Ejendomshandleren mente, at „Da den nærværende
Eyerske er nu Enke, som ikke forstaaer at behandle
Tingene og som man siger, har Lyst til at indlade sig
i anden Forfatning; saa er det ikke at undres over,
at hun nedstemmer Priisen, for at komme ind i en
Tilstand, hvortil hun er mere skikket.”

Christiane Louise Schildknechts gravsten på
Eidanger Kirkegård.
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Han
skønner,
at
”Prisen
for
det Hele vil
blive imellem
30000
og
32000 Rdl.”
Forslaget
sendtes
til
”hr. Asmussen i Haderslev”,
der
blev bedt om
at præsentere det for
”Græve Reventlau”. Det
må dreje sig
om
grev
Conrad
Georg
Reventlow
(1749-1815)
til
godset
Sandbjerg i

Portræt af Ane Margrethe Nicoline Schildknecht (1804-1869)

Sønderjylland og hans gartner Christian Asmussen.
Karen Schildknecht udleverede udskiftningskort over
øen og over Georgenroe samt afskrift af jordbogen
til Haarup, men der kom alligevel ikke noget ud af
den ejendomshandel, måske fordi Karen Schildknecht i sidste ende valgte at blive på ejendommen.
Det må have været noget af en opgave for den 39årige enke at skulle til at stå for driften af en stor
gård og tilsyn med mange fæstebrug.
I 1801 var der ved folketællingen d. 1. februar på
den store gård ud over Karen Schildknecht, hendes
tre børn: Christiane Louise på 13 år, Georgine på 9
år, Johan Daniel på 7 år og Lars på 3 år. Dertil kom
en selskabsjomfru, 2 ugifte tjenestepiger, og 2
mandlige tjenestefolk, hvoraf den ene var husmand.
Det var for få folk til at drive en gård, der var tre
gange så stor som andre gårde på øen.
Hoveriarbejde for fæstebønderne var på Endelave
afløst af betaling med penge. En af de mandlige tjenestefolk fungerede vel som forvalter, og det praktiske arbejdet er blevet udført af landarbejdere, betalte husmænd, der boede i eget hus. Fra gammel
tid lå der 4 husmandsbrug langs sydsiden af Lyngervejen tæt ved Louisenlund og langs Havhornet lå
også flere husmandssteder i 1800-tallet. De leverede vel arbejdskraft til Louisenlund.
I handelsforslaget i 1800 kaldtes gården stadig
Georgenroe, men i beskrivelsesprotokollen i 1805
over øens ejendomme kaldtes nu gården Louisenlund, og det blev stående. Det mest sandsynlige er,
at den blev navngivet efter familiens ældste datter.
Christiane Louise Schildknecht blev født i c. 1789 og
gift d. 16.10.1819 med den norske kaptajn Elias
Herman Arboe Hoell (1787-1863). I kirkebogen noteres hun til at være 29 år og gommen til at være
32 år. De boede sammen 1819-1837 på gården
Stridsklev i Eidanger lidt nordvest for Larvik. Sammen fik de Karen Hansine Georgine Hoell i 1820,
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Hans Egede Hoell i 1822, Georg Schildknecht Hoell i
1823 og Paulus Hoell i 1825. Desværre døde Christiane Louise Schildknecht allerede i 1837, og hun blev
begravet på Eidanger Kirkegård lidt vest for Larvik i
det sydlige Norge under en stadig bevaret stor marmorplade med denne indskrift:
«Under denne gravhøi gjemmes de jordiske
levninger av Christiane Louise Hoell. Hun fødtes i
Danmark den 19. august 1792 av forældrene major i
kavalleriet Georg Ditlev Schildknecht og hustru
Karen Kappel f. Fischer; indgik egteskap den 18.
oktober 1819 med skibskapitaine Herman Hoell.
Forlot en elsket familie, fødeland og blide kaar for at
opfylde hustruens, husmoderens og de moderlige
pligter, hvilke hun med troskap, retskaffenhet og
ømhet utførte i noget over 17 aar, indtil forsynet
efter sin vise styrelse ved døden befriet hende den 2.
januar 1837 fra 11 maaneders sykeleie og denne
verdens møisommeligheter, men berøvet den
efterlatte, sørgende mand en tro ledsagerinde paa
livets stundom tornefulde bane og 4 barn deres mors
trofaste omsorg.»
Herman Hoell solgte derefter gården og flyttede til
Skien og senere Bogense.
Georgine Johanne Schildknecht blev født d.
22.2.1792 og gift i 1833 med brændevinsbrænder i
Bogense Hans Jensen født 1785. Efter at Karen
Schildknecht havde overladt Louisenlund til sønnen
Johan Daniel Schildknecht i 1833, rejste hun
sammen med datter og svigersøn til Bogense. Hans
Jensen fortsatte som brændevinsbrænder i Bogense,
men døde i 1838. Georgine Schildknecht blev
boende i Bogense, hvor hun i 1840 boede i samme
hus, som sin svoger Herman Hoell, og hans datter
Karen Hoell på 19 år. I samme hus boede også en
doktor August Ness på 30 år.
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orgine Schildknecht blev i 1845 gift med sin svoger
Herman Hoell, og de blev boende sammen i Bogense
til Herman Hoell døde i 1863. I 1870 boede Georgine
Schildknecht i hus sammen med sin mands datter
Karen Hoell Nees og sin mands søster Karen Elisabeth Hoell – begge født i Norge. Georgine døde i Bogense i 1872.
Johan Daniel Schildknecht blev født i 1793 og gift i
1831 med Ane Margrethe Nicoline Nørgaard. Hun var
født i 1804 i Kristianssand i Norge som datter af Berthel Nilsen Nørgaard og Anne Nilsen Nørgaard.
Driften af Louisenlund blev overladt i 1830 til sønnen
Johan Daniel Schildknecht, og i 1833 skiftede enkefru Karen C. Schildknecht med sine tre børn, så arven efter Georg Schildknecht blev fordelt. Louisenlund med det hele blev vurderet til 22.048 rigsdaler
(rdl.) og gælden blev opgjort til 13.308 rdl.. Der var
derfor en samlet formue på 8.740 rdl., som blev fordelt med ½ til Karen Schildknecht, ¼ til Johan Daniel
Schildknecht og ⅛ til hver af søstrene. Johan fik
overladt Louisenlund med en ret stor gældsforpligtelse, men på lempelige vilkår.
Gården Louisenlund bestod i 1800 og i 1833 af 8 tdr.
hartkorn (et mål for jordens dyrkningsværdi). Ved
gårdnedlæggelser i 1836, 1844 og 1868 voksede
ejendommen til 15 tdr. hartkorn. Under Louisenlund
hørte også mange fæstebrug. Til sammenligning var
øens bøndergårde hver på 3 tdr. hartkorn, så Louisenlund var øens helt dominerende landbrug. I 1796
havde der på øen været 46 fæstegårde og 34 fæstehusmandsbrug, men allerede i 1805 var det faldet til
22 fæstegårde og 23 fæstehusmandsbrug, og i 1819
var der kun 15 fæstegårde og 9 fæstehusmandsbrug. De solgte fæstebrug hjalp til at konsolidere
økonomien for familien Schildknecht. De sidste 14
fæstegårde og 4 husmandsbrug blev solgt 1860-80.

Karen Hoell og August Ness blev gift i 1844, og de
fik tre børn, inden August Ness døde af vattersot Johan Schildknecht fik sammen med Margrethe
(sygelig ophobning af væske i kroppen) i 1857. Ge- Schildknecht 4 børn: Georg Ditlev Wendelin født i
1832, Jens Carl Anton født i 1834, Charlotte Johanne
Amalie født i 1836 og Laura Louise Georgine Adelgunde født i 1843. Den ældste søn Georg rejste i
1844 til Bogense, hvor han boede hos sin kusine Karen Hoell og hendes mand lægen August Nees og gik
i skole der, men Georg døde i Bogense hos familien i
dec. 1844 12 år gammel af kolera, dengang kaldet
nervefeber. Kolera er en meget smitsom mavetarmsygdom med voldsom diarré.
Sønnen Jens Carl blev student og rejste til København, hvor han studerede på universitetet, og i juni
1853 blev han exam. jur. – en kort juridisk uddannelse. I 1857 ramtes faderen Johan Daniel Schildknecht af difteritis, og han døde d. 11. dec. samme
år, men han nåede at smitte resten af familien. Carl
døde 12. jan. og Amalie døde 15. jan. 1858. Difteritis er en meget smitsom halsbetændelse med stor
dødelighed. Tilbage af den store familie på Louisenlund sad nu blot enken Margrethe Schildknecht på 53
år med datteren Laura på 14 år.
Denne skildring fortæller om den omskiftelige skæbne for to generationer af Endelaves dominerende familie og om de nære bånd fra unionstiden mellem
Danmark og Norge, der blev opretholdt trods adskillelsen i 1814, hvor fastlands-Norge blev afstået til
Sverige.
Portræt af Johan Daniel Schildknecht (1793-1857)

Anders Grosen
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Kongevejen 30

BIBLIOTEKET
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Telefon-konsultation
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Havnen 1 mandag - fredag
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Rullende gods/fragt (vogne m.m.) bookes via
færgens pladsbestilling 30 36 91 75

•

Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på
havnen og afsender træffer aftale med færgepersonale.

•

Løst gods/fragt til Endelave afleveres på
Snaptun havn og fragtes over hurtigst muligt.

•

Følsom (frost) værdifuldt gods: træf aftale
med færgepersonale

•

Gods/fragt transport er at regne fra havn til
havn.

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

Hjemmesygeplejerske

Sanne Gyde

51 37 33 93

Lægehuset

Allan Bacher

75 68 90 23

NRGi (elforsyning)

Driftsafdelingen

87 39 04 04

Renovation og udlån af containere

Carsten Jørgensen

21 27 50 70

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Spildevand / kloak

Horsens Vand

20 80 13 50

Vandforsyning

Frede Lassen

20 80 13 53

FORENINGER; BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Jens Laurits Olsen

21 29 93 50

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

75 68 90 26

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

Grundejerforeningen på Lynger

Formand

Walther Knudsen

29 72 87 25

Kolde Kaniner - vinterbadeklub

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23

Landsbyrådet - Horsens Kommune
Sammenslutningen af Danske Småøer

Kontaktperson
Repræsentant

Jørgen Holm
Jens Laurits Olsen

20 61 17 17
21 29 93 50

Skolebestyrelsen - Endelave Skole

Formand

Desirée B. Hougesen

21 22 98 42

Sommer på Endelave musikforening

Kontaktperson

Lars Møller

60 29 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42
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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder
1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

Deadline: 1 måned før udgivelsesdato.
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:

artikel@endelavebladet.dk

Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag
fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbeholder sig retten til at forkorte indlæg.

en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man
kan nu også købe bladet som elektronisk webabonnement, se venligst længere nede på siden.
Regler for ”Stafetten”
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Endelave. Det må meget gerne handle om noget aktuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller
”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et
budskab man gerne vil frem med.
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten
udvælger næste skribent ved at fortælle bladudvalget, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
gå videre til.

Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.
Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
Annoncer
Prisen for annoncer er følgende:
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. HerSpaltemillimeterpris
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be1 udgivelse
3,00 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
5,25 kr.
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter
3 udgivelser
7,50 kr.
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser

Henvendelser vedrørende annoncer:
Redaktionen
E-mail:
info@endelavebladet.dk

9,00 kr.

Pr. blad
3,00 kr.
2,62 kr.
2,50 kr.
1,50 kr.

Prisen for annoncen fremkommer ved at gange højden af annoncen i mm med spaltemillimeterprisen
(ganget med antallet af spalter à 94 mm, hvis annoncen dækker mere end en spalte)

Abonnementstegning
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til:
Redaktionen
E-mail:

info@endelavebladet.dk

Priser:

100,00 kr. som web-abonnement
225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse

Frivillige bidrag modtages med tak på
konto nummer i Nordea:

Reg-nr:

2500

Kontonr: 0747 515239

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller Olsen
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
anders@endelavebladet.dk

Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 66 52 99
inge@endelavebladet.dk

24 63 98 33
tove@endelavebladet.dk
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