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”Nu er der to uger til”. ”Kun tre dage til afgang”.
”Har vi husket bøgerne? Og er der ikke noget med
en lampe, der ikke fungerer?” Arbejdslisten har
længe været klar, og taskerne pakkede.

den ved Endelave selvfølgelig også barndommens nostalgi og ikke
mindst minder om dem,
der var engang.

Forventningens glæde over den forestående tur til
Endelave er stor, og vi tæller nærmest dagene til Lykken er, at realiteterne faktisk altid svarer til
afgang.
forventningerne, når det
Endelig oprinder dagen, hvor vi skal afsted. Nattens gælder Endelave.
timer synes at snegle sig uendeligt langsomt afsted
på motorvejen gennem Holland og Tyskland, men Indrømmet - som opså dukker den danske grænse pludselig op (med vokset på Endelave er jeg sandsynligvis inhabil, når
den efterhånden obligatoriske paskontrol), næste det gælder Endelaves kvaliteter. Derfor har jeg indstop Snaptun. På færgen sænker skuldrene sig i samlet lidt hurtig empiri om førstehåndsindtryk ved
forventning om det kommende ophold, og det føles at udspørge de både danske og udenlandske venner, som vi gennem de sidste år har introduceret til
som om, vi allerede er i mål.
øen. Det er altid lidt spændende, hvordan vores
Turens bedste øjeblik er, når bovporten på færgen gæster oplever Endelave. Kan de mon lide det? Elgår op, solen skinner udenfor (for solen skinner jo ler er det for isoleret og småt for dem? En enkelt
altid på Endelave), og havnen er fyldt med som- havde svært ved at forlige sig med vores manglenmerglade øboere og gæster, der venter på besøg. de internet, eller viser deres indtryk, at også de har
nydt øen i fulde drag, og flere af dem kommer gerSå er vi endelig kommet hjem.
ne igen gang på gang. Her er enkelte udpluk af deHvad er det så, der er så dejligt ved Endelave? For res observationer:
mig er det mange elementer, der tilsammen udgør
en helhed: gåturen rundt om Øvre, hvor man som- ”…Er Endelave paradis på jord? Det føles sådan!
metider ikke møder et øje, havduften, der forfølger Bortset fra, at det er bedre, for her kan man rejse
en overalt på øen, familien, venligheden, og ikke til og komme tilbage, når man har lyst… det er nok
mindst tiden, der er et dejligt afbræk fra en ellers mere tvivlsomt, om det kan lade sig gøre fra det
rigtige paradis, hvis det findes….”
travl hverdag.
Tiden til spontant at organisere eftermiddagsdrinks
med gode naboer på en dejlig sommerdag, stakken ”…Endelave er fred og ro og ikke mindst sindsro i
af bøger, der endelig kan blive læst i ro og fred, og fin harmoni med naturen og den imødekommenemails vi helt glemmer at tjekke hvert øjeblik efter hed, som vi oplever fra øboerne….”
blot et par dage.
Det er det rige for- ”…Endelave er et lille stykke jord mellem himmel og
eningsliv og høje hav, hvor naturens skønhed kun kan udlignes ved
aktivitetsniveau, der øboernes venlighed. En ø, der er tro overfor sin forafspejler, at de fle- tid men samtidig rettet mod fremtiden. Endelave
ste stiller deres ev- tilbyder autenticitet, mangfoldighed og sindsro. Der
ner til rådighed for er noget for enhver, uanset om man har brug for
fællesskabet. For en hvile eller en mere aktiv ferie. På turen hjem fra
af os - ikke nødven- øen får man alleredigvis undertegnede de lyst til at vende
- er det vinterbad- tilbage….”
ning med de Kolde
Kaniner.
Det
er I skrivende stund er
sommeren,
hvor der kun 12 dage til
Behøver
øen summer af liv afgang…
og turister. Det er jeg nævne, at vi
vinteren, hvor her glæder os?
er stille og fredeligt
med ro til fordybel- Line Sophie
se. For mig er glæ- Munk Olsen
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Strandrensning v/ Beboerforeningen
Lørdag d. 14. april kl. 10.00
Mødes ved Trekanten
Fællesspisning v/EFK
Lørdag d. 14. april kl. 19.00
Endelave Skole
Plantedag i byhaven
Søndag d. 15. april kl.10.00
Byhaven v. Museet

SOMMERKALENDER 2018
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Har du arrangementer til årets sommerkalender for Endelave? Kalenderen bliver trykt på midtersiderne i
”Kaninfolderen” samt i juninummeret af Endelavebladet, og man behøver ikke at købe en annonce for at
få arrangementer med.
Send en kortfattet tekst i overskriftsform samt dato og klokkeslæt for arrangementet.
Deadline d. 16.4.2018.
Overholdes deadline ikke, kommer dine arrangementer ikke med i kalenderen.
Send teksten til Kim eller Tove: kva@birkunst.dk eller tove@profibermail.dk

EFK
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Fredag d. 16. februar holdt Danna Borg et
foredrag om Sydafrika.
Foredraget var arrangeret af EFK og blev afholdt
på Endelave Kro.
Danna fortalte meget inspirerende om Sydafrikas
historie - herunder om de første mennesker, som
stammer fra forskellige områder i Sydafrika, landets historie i kolonitiden med boerne og englænderne og i særdeleshed om apartheid-tiden. Vi fik
også meget spændende at høre om vildlivet og
jagtmuligheder i Sharkati, som Danna og Jørgen er
medejere af, samt i andre reservater i området.
Danna kom ind på det sociale arbejde, der udføres i
området med støtte til en lokal skole. Der blev fortalt om muligheden for at besøge Sharkati sammen
med Danna og Jørgen.
Spændende billeder og videoer - selv nogle barske
klip fra jagter - understøttede Dannas fortælling.
Desuden supplerede Jørgen med indspark under
hele foredraget - indimellem så Danna bogstaveligt
talt var ved at snuble.
Danna sagde på et tidspunkt, at når de har gæster
med ned til Sharkati vil de gerne give dem "noget
til den indvendige side af hovedet". Vi, der var med
på Endelave Kro fik sandelig også "noget til den
indvendige side af hovedet"!
Under foredraget serverede kroen kaffe/the og
hjemmebagte boller med diverse pålæg samt skønne vandbakkelser.
En stor tak til Danna og Jørgen samt Endelave Kro
for en dejlig og inspirerende aften!
På EFK's vegne
Niels Johan D. Andersen
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Hermed de seneste passagertal

Januar
februar
marts
april

2016
2273
2538
3666
3041

2017
2314
2379
2603
3742

2018
2318
2440

Med venlig hilsen
Endelave Færgefart
www.mf-endelave.dk

Økologisk Besøgslandbrug
Kongevejen 67, 8789 Endelave

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
8789 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 – 13.00

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde tlf. 76 83 21 00
juelsminde@xl-juelsmindegruppen.dk
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NYT OM NAVNE
En varm og hjertelig tak
for den store deltagelse ved
Verner Jacobsens
bisættelse
Tak for alle blomsterhilsner og varme ord,
der gjorde det til en god og minderig dag.
Også en stor tak til alle, der deltog i
hyggeligt samvær på Oasen i Horsens.
Og ikke mindst tak for jeres besøg og
blomster her på Endelave.
Mange hilsner på familiens vegne
Jette
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Kære alle
Tak for den dybe omsorg og medfølelse, de mange hilsner
og besøg, blomster, donationer og kondolencer,
som vi har modtaget i vores livs sværeste dage.
Det varmer om vores hjerter.
En særlig tak til Endelave lægehus (læger,
sygeplejersker og hjemmeplejere). I har alle været
fantastiske under Tonnys lange og svære sygdom.
Tak for deltagelse ved bisættelsen i Silkeborg,
urnenedsættelsen på Endelave kirkegård og
efterfølgende sammenkomst i skolens gymnastiksal.
Også en stor tak for alle de personlige gaver, vi har
modtaget – og til jer som har hjulpet på forskellig vis i
forbindelse med urnenedsættelsen og sammenkomsten.
Det er helt overvældende og uvurderligt.
Kærlig hilsen Kiss, Gitte, René og Pernille

Ø-BUTIKKEN
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I år bliver Lægeurtehavens butik et fælles projekt for ca. 12 øboere, som
vil sælge deres produkter her. Butikkens varer bliver meget forskellige,
lige fra fødevarer til hjemmestrik. Nogle af de varer du kan købe i Øbutikken i den kommende sæson er: spegepølser, økologisk flødeost, økologiske æg, friskmalet, økologisk dalarhvedemel, diverse syltede ting, endelaveøl, urtesalt, krydderpeber, endelavehonning, hjemmelavet slik, uldgarn fra endelavefår, endelavestrik, glaskunst, bøger af lokale forfattere,
cremer, shampoo og massageolie.
Ø-butikken holder åbent “på prøve” i påsken, og åbner rigtigt fra maj til
september. Planen er, at vi holder åbent i weekender før og efter sommerferien og hver dag i skolesommerferien. Åbningstiden bliver kl. 11 –
15, sommetider måske lidt ekstra i begge ender, og det er alle producenterne, der skiftes til at passe butikken. Man kan betale med kontanter og
mobile pay i Ø-butikken.
Vi har plads til flere producenter, så hvis du laver noget der kan sælges,
er du velkommen til at kontakte os. Kravene for at være med er, at varerne skal være fremstillet af råvarer fra Endelave og/eller være fremstillet
på Endelave. Hver producent er selv 100% ansvarlig for sine varer.
Venlig hilsen Tove, Ø-butikken

DYRLÆGEN INFORMERER
Til alle øens husdyrholdere
Jeg har fået denne meddelelse fra
Henrik Vibe, DAKA:
”Jeg kan forstå at der ligger en gammel aftale om
at dødekassen er ovre på havnen kl. 8 om morgenen og vi derefter kan komme og tømme den.
Den ordning har fungeret upåklageligt i gennem
mange år, hvor vi har haft personale til at planlægge turene manuelt i løbet af natten.
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istedet og den dermed er klar til tømning helt fra
morgenstunden.”
Nye tider – nye skikke
Karsten Kragh Hansen
Dyrlæge

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vi har imidlertid fået udviklet et system som automatisk laver turene, så vi kan få dem kørt billigst
muligt.
Den har desværre ikke mulighed for at tage højde
for den slags tidspunkter, så det er nødvendigt, at
dødekassen kommer med den sidste færge over

HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk
Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk
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Nyt fra skolen marts 2018
Netop som deres reporter i skrivende stund var begyndt at glæde sig til det kommende forår – i alle
fald blev kalenderen vendt fra februar til marts – så
satte det ind med det værste vintervejr i denne og
et par forudgående vintre. Man skal aldrig glæde
sig for tidligt, må være læren af det.
Vejret har ikke animeret til de store, udendørs tiltag, så vi er stille og roligt fortsat i det spor, der
hedder fokus på basal indlæring af høj kvalitet.
Vi har haft en daglig historielektion, hvor vi ved
hjælp af Sigurd Barret´s ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie” i filmisk form lynhurtigt er kommet
igennem Danmarkshistorien – lige fra Istiden til videnssamfundet – på underholdende og let forståelig vis.
Vi har været igennem IBIS/OXFRAM´s årlige
”Læseraketten”, hvor der gennem små historier om
virkelige personer, noveller og faktaoplysninger –
kombineret med et omfattende, netbaseret undervisningsmateriale med film, quizopgaver og en
masse andet – er blevet kloge på, hvordan livet
leves i Jordan. Vi har så benyttet lejligheden til at

Foto: Karsten Jensen

Mads fortæller:
”Skolefesten på Dagnæs er altid onsdag og torsdag
i uge 6. Onsdag er for Bhv.klassen, 1 og 2. klasse.
Torsdag er for 3., 4., 5., og 6. klasse. Der er fra kl.
17:30 til 21:00.
Jeg var med i skolekomedien. Jeg var tekniker. I
lotteriet vandt jeg et gavekort på 100 kr. til at købe
smørrebrød for. Det byttede jeg med Mathilde, som
havde vundet en Disney Infinity figur. Han hedder
Barbossa. Jeg var glad for Barbossa. Men jeg legede stopdans med min far og dansede Boggie Woggi
og Limbo.”
Så varer det ikke længe inden vi færdiggør vores
udendørs udsmykningsprojekt. Og – vi skal på tur
til Odense sammen med Jens Peder Baggesgaard
den 12. april og besøge H.C. Andersens Hus. Vi tager toget. Så – der er også noget at fortælle om
næste gang
Karsten Jensen, Pædagog

Foto: Karsten Jensen

repetere FN´s 17 verdensmål – de passer nemlig
altid i denne sammenhæng.
En af de store begivenheder på Dagnæsskolen er
den årlige skolefest i ugen før vinterferien. Vores
børn deltager sædvanligvis, og i år har vi bedt et
par stykker af dem, med egne ord, at beskrive
hvordan de oplevede den begivenhed.
Johanne fortæller:
”Jeg kom før Matilde og Sebastian. Sebastian er
min kæreste og Mathilde er min BFF – altså Best
friend forever. Da jeg var kommet, kom Sebastian
lige efter mig. Lidt efter kom Mathilde, og vi satte
os hen til nogle ledige pladser. Først sang koret og
så var der skuespil. Mads var med i stykket. Det
var små stykker af Astrid Lindgrens eventyr.
Så spiste vi, og så startede musikken. Der var en
bod med sodavand, slik, chips, popcorn, vand, øl
og kaffe. Så var der hatte, hårbånd, armbånd og
ansigtsmaling, som kunne lyse i mørket. Jeg havde
min nye kjole på. Den er blå. ”

Foto: Karsten Jensen
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ENDELAVE BYHAVE
Arealet ved den nedrevne forpagterbolig og staldbygning i forbindelse med den gamle præstegård
og museumsgården ejes af Endelave Menighedsråd.
Området henligger nu som græsareal med nogle få
gamle frugttræer.
Her vil vi gerne etablere en byhave som et offentligt rum til gavn for øens beboere, turister og andre
besøgende. De tilbageværende gamle frugttræer
bevares som basis for indretning og beplantning af
nye frugttræer og bærbuske, hvor vi lægger vægt
på
at
bruge
gamle
og
lokale
sorter.
Den del af byparken, som ligger tættest ved museet, tænkes som værested med havemøbler, den
anden del tænkes som frugthave med bord/
bænkesæt til opholds-, madpakke- og hyggested.
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Initiativgruppen består af Inge Grosen og Tove Yde
og vi har fået hjælp af Lotte Kronborg til planlægning og projektering af havens indretning.
Endelave Menighedsråd godkendte vores projekt i
februar, hvorefter vi ansøgte Landsbyrådet gennem
Endelave Beboerforening om økonomisk støtte. På
Landsbyrådets møde d. 1. marts bevilligede de
18.500 kr. til indkøb af gamle sorter træer og buske, havemøbler samt skiltning.
Vi vil gerne invitere alle interesserede til at deltage
i en hyggelig plantedag. Vi skal have plantet ca. 50
træer og buske.
Plantedagen bliver søndag d. 15. april.
Vi mødes kl. 10.00 i museumsgården. Vi sørger for
kaffe og kage.

Hele arealet vil blive et bindeled, som binder byens
seværdigheder sammen:
Venlig hilsen Inge og Tove
Lægeurtehaven, Den Grønne Trekant, Museet, Præstelunden, Østre Gadekær, kirken med Tingbanken
og kirkegården, og dette lægger naturligt op til en
”grøn sti” mellem Lægeurtehaven og kirken. Dermed giver byhaven landsbyen et attraktivt og brugbart løft.
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en sølle tilstand, og vi
har bedt om og få lagt
nogle jernplader ud,
Dagsorden:
så ingen kan falde i
Valg af dirigent
hullet! Planen er bleBeretning om 2017
vet
ændret.
Bliver
Revideret regnskab ved kassereren
sandsynligvis udbedret
i 2019, mens færgen
Indkomne forslag - 1. Endelave Idrætsforening og 2. er i dok – det siger
Færgen
Horsens Kommune.
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 24. februar 2018 kl 14.00

Valg af bestyrelse og to suppleanter:
På valg er Jens Otto Larsen (modtager genvalg), Mike
Thygesen (modtager genvalg), Jens Olsen modtager ikke
genvalg

Markedsføring: Møde
med borgmesteren om
turistindslag, der kan
sælge øen bedre ! Vi
kom med mange gode
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:
ideer – og fik også
Palle Dupont (modtager genvalg)
noget
med
derfra.
Michael Rasmussen (modtager genvalg)
Strandrensning af lagunen ved havnen så
Foto: Maja S. Hoé
Palle Dupont er dirigent ved årets generalforsamling.
tang mv er væk inden
badesæsonen.
Der
Formanden Jens Olsen aflægger sin sidste beretning om arbejdes stadig videre
årets gang på Endelave set med beboerforeningens øjne. på ideer fra dette møde. Sidste nyt, er at kommunen vil
Formandens beretning: Året der gik! og lidt mere
yde et økonomisk tilskud til den nye Endelave hjemmeside – den glæder vi os til at få færdig så den kan være
Strandrensning: God opbakning som sædvanlig og der klar til kommende sommersæson.
blev foruden strandrensning også plads til afvaskning af
vejskilte og tavler. Afslutning med den sædvanlige hyg- Jernkaniner, der er lavet på Horsens Produktionsskole,
gelige fællesspisning
som er sat i jorden forskellige steder for at synliggøre
kaninerne på øen. Så HAR man set en kanin, når man
Maskinrummet:Ny stepbænk, crosstræner og en ribbe besøger Endelave. Sjovt indslag og så fandt vi på og få
var nyt inventar og der er stadig god søgning til lokaler- lavet nogle badges hvor der stod ” jeg er endelavit” – så
ne.
turisterne på Endelave kan stille spørgsmål til den, der
går med en badgets. Her ser man også en, kanin som må
Gadelys: Der skal nyt gadelys på øen. Det sidste sted i være Endelaves logo.
kommunen, der mangler. Status er, at armaturerne er Vi fandt også på sloganet ”Bliv dine fastlands probleindkøbt for længe siden og der er ikke noget, der kan mer kvit, bliv endelavit”
ændres!
Vi må bare håbe, at det lever op til vores forventninger, Banko: Sponseret sommerbanko var en stor succes, men
at lyset kommer der, hvor der er brug for det og ikke ud i det var efterårs banko altså også, selvom her var ganske
himmelrummet! Vi vil rigtig gerne kunne nyde stjerne- få sponsorer! Dejligt – men det er ikke en vision at banhimmelen.
kospillet om efteråret skal være et sponsorbankospil. Vi
er utrolig glade for den gode opbakning, der er til bankoFærgeudvalget: Kreditkunder havde bøvl med at betale spillet fra vores sponsorer og deltagere.
månedsvis!
Landevejsprincippet og fordelings nøglen! Tilskud forhøjet Sommerfodbold: Gik som sædvanlig godt med rimeligt
i efteråret, der gav en længere tilskudsperiode. I 2018 overskud og god opbakning! Og der var koldt ØL. Der er
bliver der halv pris på personbilletter. Det er fra den 7. skumbad for børnene og det er en sikker succes. I år var
maj og til den 1. juli og igen de første 3 uger efter sko- der gratis popcorn sponseret af ”Endelave Lys og Larm”
lernes sommerferie. Biler mv har normal pris. Fra den 1.
maj og 2 uger frem vil vi kunne se vores færge på pylo- Kommunalt : Vi fik biblioteket åbent til høflig selvbetjenerne, når man kører ning og det gav flere lånere, så det kører også! Aftalen
ind i Horsens. Så læg med Horsens Bibliotek er at nøglen til motionsrummet
lige mærke til det.
giver adgang til biblioteket. Har man brug for råd og vejMangel
på
parke- ledning kan man bliver betjent i tidsrummet der står på
ringspladser i Snap- skiltet ved indgangsdøren.
tun i højsæsonen.
Løsningen er ikke lige Nu kan vi se på kort, hvad der er offentlige veje, og det
om hjørnet! Måske en gør det lidt nemmere, når vi skal finde ud af hvad og
sag for det nye op- hvem, der skal udbedre, når der opstår skader! Kortet
landsudvalg, udvalget over Endelaves veje var i sidste nr af Endelave Bladet.
hvor Lone Blume er Vejene er i øvrigt i en forfærdelig forfatning. Vi ved godt,
med.
at det har regnet meget. Kommunen har kørt grus til øen
Vi har et ønske til – men vi vil gerne have gruset i hullerne. Vi har gjort
færgefarten om at få opmærksom på at rabatterne mange steder er for høje,
sejltiden ned på nor- så vandet ikke kan komme fra vejene. Vi arbejder for at
mal tid – men vi få en vejprofil som i resten af Horsens Kommune.
kæmper mod stærkere magter.
Ang. Lossepladsen har vi ikke hørt en dyt siden de var
herovre, så det er virkelig kommunalt!
Renovering af molen
mod øst. Oprindelig Lone Blume Vi havde et visionsmøde i nov. med Lone
var det planen, at det Blume om øens fremtid og visioner! Som bekendt blev
skulle ske i 2017 og Lone valgt til byrådet med et stemmetal, der er en borg2018. Vores mole er i mester værdigt og hun blev næstformand i det nye Op-
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BEBOERFORENINGEN
lands udvalg også kaldet § 17 udvalget, som skal arbejde
for bl.a. Endelaves fremtid!
Der skal indsendes en Endelave ønskeseddel, om hvad vi
gerne vil på Endelave her i marts. Der tager vi også de
visioner og tanker med fra mødet i november.
Oplandsudvalget kommer til Endelave d. 23 Juni og for at
vi kan stå så godt som mulig mod de kommunale
”rødder”, har vi inviteret Dorthe Winther fra Sammenslutningen af Danske Småøer, som vil give os den fulde
opbakning.
Lægeordning: I tilfælde af at man får brug for at tale
med en læge, der har adgang til ens journal i tidsrummet
mandag til fredag skal man kontakte sygeplejerske Suzanne Larsen, der i konsultationen har mulighed for at
kontakte Lægehuset i Brovst. Har du brug for Suzannes
hjælp – ring altid til hende for at aftale, hvornår det kan
passe. Så går du aldrig forgæves.

ENDELAVEBLADET // 16. ÅRGANG 2018

som fakta til det konkrete forslag. Dette svar
blev sammen med forslaget udleveret som
bilag til mødet.
Mens kaffen og lagkagen
bliver nydt – bliver dette
emne drøftet rundt ved
bordene.
Nogle havde set forslaget tidligere, som bestyrelsen havde sendt ud
via et nyhedsbrev og
med et ønske om en
tilbagemelding. Der har
været 33 tilbagemeldinger i efteråret.

Foto: Maja S. Hoé

Møder med præhospitalet d. 28. februar ang. bl.a. ambu- Efter kaffepausen er der en god debat omkring færgen:
lancekørsel mv. (blev aflyst og udsat til den 21-3 pga.
dårlig vejr)
- Vil gerne have kortere sejltid med færgen
- Øen vil udvikles – ikke afvikles
Transport: Horsens Kommune tilbyder pensionist-buskort - Med afgang kl. 6.00 vil det være en tidlig afgang
til 365,- kr. pr. år for kørsel indenfor kommunegrænsen. Snaptun – passer dårligt med endags turister.
Der har været kontakt til Midttrafik for at undersøge, om - Prøv at tænke øen – ikke penge
det også gælder endelavitter der skal til Snaptun. Dette - Skal færgen sejle tidligere end nu?
er dog ikke en mulighed. Vi skal derfor betale et tillæg til - Kan der være bevægelse i sejlplanen?
billetten i Hedensted Kommune.
- Ekstra bevillinger!
- Stil krav højere oppe i det politiske system!
Flexkørsel på øen undersøges fortsat.
- Skal vi have en ændring/udvikling af færgetiderne?
Bus 104: I tilfælde af at rute 104 nedlægges, er færgefarten / Horsens Service og Beredskab indstillet på at
levere bustransport mellem Horsens og Snaptun til samtlige afgange.
Beretningen bliver kommenteret og godkendt.

Konklusionen bliver, at beboerforeningens medlemmer,
hver især, skal tage ansvar og melde ind til bestyrelsen,
hvad man ønsker ændret. Så vil bestyrelsen prøve at få
det samlet og lave et/måske flere forslag. Indsend dit
forslag på
info@endelavebeboerforening.dk

Regnskabet – overskueligt og flot i farver – bliver god- Jens Olsen modtager ikke genvalg og i stedet bliver Karkendt.
sten Kragh Hansen valgt ind i bestyrelsen. Suppleanter
bliver Benny Jensen og Suzanne
Endelave Idrætsforening fortæller om deres visioner for Larsen.
Endelave Aktiv Ø-ferie. Man vil gerne, at der kommer Revisorerne Palle Dupont og Michael Rasmussen
flere aktiviteter – så det er bare at melde sig på banen modtager genvalg.
hvis man har en god ide til aktiviteter på øen. Det er et Henning Rasmussen bliver valgt som
non profit arrangement.
revisorsuppleant.
Så en appel til alle der har en ide til et indslag om en aktivitet – kort eller længere – kontakt Kim Vind på in- Evt: Der blev drøftet, at det skaber forvirring hos folk der
fo@endelaveif.dk . Det er Endelave Aktiv Ø-ferie s am- søger oplysninger om øen, at der er en gruppe, der hedbition at få flere aktiviteter og på den måde udvikle kon- der ”Endelavegruppen”. Danna gav en fin redegørelse for
ceptet, så det kan blive endnu mere attraktivt at komme gruppens arbejde og lovede, at de ville tage problemet
til Endelave!
op.
Det blev pointeret på generalforsamlingen af et medlem
Der er indkommet et forslag med ændring af sejltiderne af foreningen, at det er Endelave Beboerforening der er
hvor den første afgang fra Endelave er kl 06.00 Bestyrel- kontakten til Horsens Kommune og ikke andre.
sen har videreformidlet forslaget, bl.a. via nyhedsbrev i
slutningen af 2017, og har Gitte Filsø har overtaget opgaven med at opdatere og
udbedt sig kommentarer udgive ø-telefonbogen. Hvis der er ændringer skal de
til forslaget, så der var et sendes til gitte.filso@gmail.com. TAK til Inge for veludbredere grundlag at drøfte ført job.
forslaget ud fra på generalforsamlingen. Endvidere En stor tak til Jens Olsen for det gode samarbejde i Endehar bestyrelsen drøftet lave Beboerforenings bestyrelse. Jens har været i bestyforslaget med færgefarten. relsen i seks år og de sidste 2 år som formand.
Der var kommet 33 tilkendegivelser fra ø-boere, Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret
pendlere og sommerhus- sig således:
ejere. Der viste sig imid- Formand:
Karsten Krag Hansen
lertid ikke noget enstem- Næstformand:
Hanne Nyholt
migt billede af behovet for Kasserer:
Mike Thygesen
færgens sejlplan. Fra fær- Sekretær:
Maja S. Hoé
gefarten er der kommet et Medlem:
Jens Otto Larsen
skriftligt svar fra overfartslederen, hvori han redegør Referent: Maja S. Hoé
for, hvad han benævnte
Foto: Maja S. Hoé
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ENDELAVE-GRUPPEN
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På generalforsamlingen i Endelave Beboerforening Derfor er det måske på tide, at Endelave-Gruppen
24 feb. 2018 blev der spurgt ind til, hvad forenin- tager formuleringen af sine målsætninger – samt
navn - op til revision.
gen Endelave-Gruppen er for en størrelse.
Anledningen var, at Bent Hindrup på et møde med
Horsens Kommune vedrørende Lossepladsens placering udtalte sig som repræsentant for EndelaveGruppen, angiveligt øens største forening. Denne
udmelding medførte undren og nogen mismod i Beboerforeningen, der mente at være øens rette repræsentant på området, og at navnet EndelaveGruppen med anslået 10 lokale medlemmer (der er
nu flere) medførte signal-forvirring med hensyn til
hvem, der overfor myndighederne tegner Endelave.
Som tilstedeværende repræsentanter for EndelaveGruppen trådte Danna Borg og Jørgen Rabøl frem,
besvarede spørgsmål, og fortalte om, hvad Endelave-Gruppen står for. Der udspandt sig en livlig og
til tider ilter men dog venlig diskussion, hvor især
Erik Filsø førte sig provokerende og underholdende
frem.
Endelave-Gruppen startede under navnet Endelave
Hav- og Dambrug - Nej Tak i starten af 2014.
Anledningen var, at Hjarnø Havbrug havde meldt
ud, at man ville starte et havbrug syd for øen, og
der var også visse planer om etablering af et tilhørende dambrug med opdræt af Regnbueørred på
Endelave. Beboerforeningen – og det store flertal af
øboere – så positivt på disse planer, der så ud til at
kunne give arbejdspladser på øen og børn i en
skrantende skole. Der blev holdt et stort møde på
Kroen, hvor Hjarnø Havbrug fremlagde sine planer,
og her udtrykte den just afgåede formand for Beboerforeningen, Bent Hindrup i en længere tale sin
skepsis og modstand mod planerne. Dette blev opfattet som illoyalitet af Beboerforeningens bestyrelse, der internt havde vedtaget at ville være neutrale i indstillingen til et hav- og dambrug på Endelave. Bent sad stadig i bestyrelsen, og blev efterfølgende ekskluderet her fra – ikke fra Beboerforeningen. Michael Rasmussen i bestyrelsen var aktivt for
havbrug og blev senere ansat i Hjarnø Havbrug,
men blev ikke ekskluderet. Bent har siden ventet
på undskyldning for hændelsen.

Til sidst. Endelave Hav- og Dambrug – Nej Tak (og
Kaninen Katrine) har været bannerførende i debatten om de forurenende havbrug og har en stor del
af æren for den senere så udbredte havbrugsskepsis i Danmark. Det er vi meget stolte af. Andre
er nu ved at tage over, og det er naturligt og godt.
Men hvis Hjarnø Havbrug igen begynder at spøge
syd for øen, skal vi nok være der.
Jørgen Rabøl

Endelave Hav- og Dambrug – Nej Tak
Foreningen blev stiftet i februar 2014, som en reaktion på udsigten til, at et havbrug måske skulle
etableres syd for Endelave, og foreningens vedtægter er præget af et uheldigt samspil dengang med
Beboerforeningen. Vedtægterne blev i juni 2015
udvidet til et bredere sigte med natur og miljø, men
de omfatter stadig alt for meget andet. Det har
skabt unødig forvirring bl.a. på Beboerforeningens
seneste generalforsamling, og vi vil derfor søge at
ændre foreningens vedtægter på næste årsmøde i
foreningen, der afholdes pinselørdag 19. maj 2018.
Hvis du ikke modtog indkaldelse til årsmødet i
2017, eller hvis du gerne vil være medlem af foreningen, så henvend dig til foreningens talsmand:
Anders Grosen - grosenvejle@gmail.com / 29 88 94
06. Det er gratis at være medlem.
Mvh. Anders Grosen

Der var dog også andre modstandere af hav- og
dambrugs-planerne og med Bent Hindrup i spidsen
fandt disse snart sammen i foreningen Endelave
Hav- og Dambrug – Nej Tak. I starten drejede det
hele sig om dette, men senere blev også andre emner taget op. I den forbindelse opstod navnet Endelave-Gruppen (og det var ikke Bent Hindrup, der
fandt på det) som et bedre og mere dækkende
navn i forbindelse med ansøgninger om støtte til
diverse natur-projekter.
På generalforsamlingen i Beboerforeningen kunne
man få det indtryk, at Endelave-Gruppen er en
hemmelig forening, men det har nu aldrig været
tilfældet. Man kan slå den op på nettet og se, at
Anders Grosen (og tidligere Bent Hindrup), er (var)
talsmand, og af vedtægterne fremgår, hvad foreningen står for. Nogle af disse punkter kan man
godt opfatte som konkurrerende med, hvad Beboerforeningen er eller burde være involveret i. To
lokale foreninger på Endelave kan godt have overlappende emneområder, men i så fald skal de selvfølgelig ikke genere hinanden men samarbejde.
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Foto: Børge Birkmose

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

•
•
•

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

Mere end 30 års erfaring

•
•
•
•

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 - 8789 Endelave
Mobil: 51 55 66 08
www.endelaveflet.dk - info@endelaveflet.dk

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 8. 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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februar - marts 2018
O lediggang
Lediggang, du er den livsluft som uskyld og begejstring ånder.
Dig ånder de salige.
Salig den som har dig og hæger derom.
Du hellige klenodie
Du eneste levn af Gud-ligheden som vi har bevaret fra Paradiset.
F Schlegel 1772-1829
En der hed Knud lod en sten indgravere med disse ord i år 1983 ved Faare St.
Der syd for Lemvig kan man se denne sten; læse ordene. Og undres en smule. For hvorfor skal vi nu til at hylde lediggangen. Det er
stik imod alt i vores effektive og travle tid.
Men nu er det jo ikke en evig lediggang Schlegel taler om. Det er lediggangen ovenpå veludført arbejde. For han refererer tilbage til
hvordan Gud gik rundt i Paradisets have på skabelsens morgen og nød sit skaberværk. Her aften, mens skabelsen stod på kunne han
konstatere at det såmænd var såre godt det han havde skabt i dag. Og kunne hvile på det til næste morgen. Hvor han igen tog skabertøjet på og gjorde noget mere.
Og da de seks dage var gået var han tilfreds med det hele. Han kunne ikke komme i tanke om mere der skulle skabes; nu måtte menneskets opfindsomhed tage over hvis der skulle komme nyt til – hvilket der jo gjorde da Adam og Eva kom til at spise den forbudte
frugt, og derfor måtte i gang med at designe tøj. Og senere markredskaber osv osv.
Jeg holder af at gå i haven ved mit sommerhus. Skære ned, rydde op; sætte mig med en kop kaffe og en cigaret og se på det jeg nu
har nået; ser på den frodighed som jeg holder af. Men midt i lediggangen bliver jeg jo arbejdsom. For der er noget der stikker ud
der; og skal den busk ikke være lidt lavere. Jeg bringer mig hurtig ud af lediggangen og bliver projektorienteret igen.
Det er så svært at holde sig i lediggangen længere tid af gangen. Jeg kan nyde at se på mine børn, men så kommer vi til at snakke
om noget de skal; en eksamen, og så er stemningen af evighed forsvundet.
Jeg ved ikke om man kan kalde det at se en håndboldkamp for rigtig ledighed; for det er jo ikke noget du har skabt du dvæler ved.
Det er underholdning som kører på skærmen, og helt afslappet er det sjældent. Det er svært at holde sig i lediggangen ret lang tid.
Lediggangen som Gud-lighed, hvor vi bare sidder uden tanke, nydende det vi har været med til at skabe og forme livet igennem,
uden tanke på næste projekt, er sjældne øjeblikke i vores liv.
Måske er det bare det samme som dronningen sagde i sin nytårstale; at vi skulle huske at gøre unyttige ting. Hun nævnte dog ikke
Gud på 7. dagen som eksempel. Men det være hermed gjort.

Billede af Jan Brueghel fra 1600-tallet

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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Endelave Kirke
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
29 62 09 89
75 64 32 33
75 68 90 17

Følgende er afgået ved døden
Tonny Stubbe Jensen
9. januar 2018
Per Christian Hensen
29. januar 2018
Knud Verner Jacobsen
6. februar 2018

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Retrætedag
Torsdag d. 21. marts kom Elisabeth Lidell til øen med morgenfærgen. Hun er halvtidsansat pilgrims-og retrætepræst i Aarhus Stift, og denne dag var sat af til en retræte i præstegården. 9 personer inklusiv præsten havde modet til at deltage i dette
for os helt nye. En dag som skulle handle om påskens tekster og alle skulle medbringe en Bibel og en notesbog.
Vi stimlede sammen, fik en kop kaffe, præsenterede os for Elisabeth, og så gik vi
ellers i gang. En anden måde at høre tekster på; en anden måde at forholde sig til
det man hørte. For vi skulle bare vælge et ord eller en sætning fra den tekst vi hørte, som sagde os noget. Ikke intellektuelt, men som rørte noget ved os. Og så skulle
vi i stilhed sidde og grunde over hvorfor vi nu havde valgt det vi havde valgt. Det
handlede i sidste ende mere om os selv end om teksterne. Om hvad de kunne hjælpe os med at fortælle os selv om os selv.
Først var det indtoget i Jerusalem palmesøndag, den sidste nadver skærtorsdag.
Langfredag var lidt anderledes. For der hørte vi teksten foran præstegården; så godt
påklædt som vi hver især kunne præstere; og efter at have hørt om Jesu vandring til
Golgata, skulle vi samle en sten op; tage den i hånden; og så gik vi afsted. Ned til
vandet, langs med vandet, tilbage til præstegården. I en sønderrivende sydøstenvind der fik kulden til at brede sig i os, men svi bar stenen og tænkte på hvad der
går og tynger os i det daglige. Tilbage lagde vi den tyngende sten fra os i et kors;
sang et vers, og gik så ind igen. Med det der tyngede af skuldrene var det tid til
frokost.
Og der fik vi tid til at snakke med hinanden. For det meste af tiden sad vi i stilhed;
eller hørte på en der talte; og der måtte ikke svares eller kommenteres på det vi
hørte. Maden gav os kræfter til opstandelsen påskedag; og vi sluttede i kirken, efter
kaffe og Dorthe kage, med salmer, tanker, fadervor og en pilgrimsvelsignelse.
En anderledes dag. For det er sjældent at man giver sig den ro der efterhånden indfandt sig; giver sig tid til at tænke over hvordan jeg har det. Lader tekster belyse
det liv jeg lever og det
som er svært lige for tiden.
Det var ikke en hård dag,
hvor man fik mange informationer, facts man
gerne ville huske; der
blev ikke stillet krav om
at yde noget til fællesskabet. Det blev mere en
vandring i langsomt tempo i vores eget liv. Hvor
man blev i rækken; fandt
et tempo hvor alle kunne
være med; nogen kom
lidt op i tempo, andre
havde det sværere med at
passe ind i kolonnen. En
dag man ikke lige bliver
færdig med. Og det er jo
en god dag der er sådan.
Måske kan vi gentage
den, så andre får lov at
være med på en dagsvanderes eget liv.
Foto: Jens Peder Baggesgaard

Jens Peder
Baggesgaard

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

APRIL
søndag d. 1.

Påskedag
Jesper Hyldahl

søndag d. 15. 2. søndag e. Påske
Karen Holdt Madsen
fredag d. 25. Bededag
Jens Peder Baggesgaard

MAJ
søndag d. 13. 6. søndag e. Påske
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 20. Pinsedag
Jesper Hyldahl
mandag d. 21. Skærtorsdag kl. 10.00
Fællesgudstjeneste i Lunden i
Horsens

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe Munk Olsen
Birthe Møller Olsen
Lars Herlev
Claus Holm
Thomas Uhre Fenger

ding i

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
20 32 49 10
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NATUREN OMKRING OS
Forår – hvornår?
Jeg vågner op til stille regn, som i nattens løb har
smeltet al den tøsne, som lagde sig over det meste
af øen i aftes. Ja vinteren har svært ved at slippe nu,
hvor den endelig havde fået fat. Vi skal vist helt hen
til sidst i marts, før vi kan begynde at tale om forårs
-temperaturer, så havearbejdet må så udskydes til
først i april. –Det er nok al den globale opvarmning,
der spiller ind. Ha! - Det kan så måske åbne op for
fiskeriet efter vårsild og stenbider. Men først skal
min lille båd have nogle små-reparationer i bunden,
som er blevet lidt tyndslidt af at blive trukket over
længere strækninger med tørlagt sand.

ENDELAVEBLADET // 16. ÅRGANG 2018

at de nordiske duer var draget nordpå igen, så sult
drev den ind i byområdet, hvor der stadig var duer
at fange.

Vore vilde kaniner har endelig fået fred efter en lang
jagtperiode, og de få overlevende, der har nydt godt
af asylet i vor have, er begyndt at gøre lidt gavn
med at klippe græsset ned, inden der kommer gang
i væksten igen. Græsset var efterladt lidt langhåret
før vinterens komme, og jeg var lidt betænkelig
over, om der ville komme snepest nogle steder, men
der har jo ikke været ret meget sne, og slet ikke i
længere perioder, så dette ubehagelige fænomen
kunne opstå. – Vi har jo ikke haft så meget, at tanHver morgen i denne tid ser jeg de fleste af øens ken om at finde skiene frem kunne komme på tale,
kragefugle samles på nabomarken sydvest for os. og børnene har heller ikke haft kælkene fremme.
Det ser meget specielt ud, da de samles på et stykke
af marken på ca. 10 x 75 m. – Hvad de egentlig la- Rådyrene ser vi ikke meget til rundt omkring. Dog
ver er ikke til at blive klog på, men da det er de kommer vore lokale dyr da gennem haven for lige at
mest intelligente fugle, det drejer sig om, kan man slikke lidt korn i sig og nippe lidt af bladene på hæktro, at de udveksler oplysninger om gode fourage- ken, så denne ser parykklippet ud. De nederste blarings-steder. Det er jo videnskabeligt bevist, at de de bliver først spist, og tilbage bliver kun de allerhar en form for sprog. Og efter en times tid flyver de øverste – deraf udtrykket! – ”Vesterby-drengen”
så hver til sit.
spankulerer stolt rundt med sin store opsats godt
pakket ind i bast. Det bliver spændende at følge, om
det sene forår vil spille ind på, hvornår han vil begynde at feje geviret rent. Da der ikke er mange andre bukke i området, er det jo ikke så nødvendigt af
gøre sig kampberedt så tidligt som muligt. – Rådyrsygen har måske fået reduceret bestanden, så vi
måske snart skal til at tænke på frivillig fredning i
nogle år, for at hjælpe bestanden op igen, men det
skal jagtforeningen nok tage sig af, hvis det bliver
aktuelt.

Foto: Børge Birkmose

Hvert år har vi skovduer til at ruge i et hjørne af vor
have. Det har været en fast fornøjelse at følge den
aktivitet, det giver i haven, og når først hunnen har
lagt æggene, og er begyndt at ruge på dem, får
hannen travlt med at fodre hende. Ellers sidder han
på en af vore stolper rundt om køkkenhaven og hviler sig. – I år skal det tilsyneladende være anderledes, da de på mest forunderlige måde pludselig forsvinder, skønt de var gået i gang med de vanlige
sysler. – En dag opdager jeg en meget stor rovfugl
lande på et plantestativ ude i haven, og jeg skynder
mig at vise Lise den; den flyver derefter hen på taget til udestuen, hvorfra den så fortsætter ned i
hjørnet af haven, hvor duerne plejer at ruge, og jeg
ser, at den har en noget længere hale end musvågerne er udstyret med, og jeg er så klar over, at det
er en duehøg, det drejer sig om. Normalt hører den
hjemme ude i skovområderne på øen, men den har
måske fået ædt, hvad der var af duer derude, efter
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Værre står det måske til med insekterne. Vi så jo
næsten ingen hvepse sidste år. Heller ikke så mange
humlebier og honningbier som tidligere år. Det er jo
foruroligende meldinger, man hører rundt omkring,
at disse arter måske er på vej til at uddø. Hvad vil
der ske med bestøvning af mange plantearter, som
er afhængige af insektbestøvning og måske bestøvning af bestemte insekter. Det kan hurtigt udvikle
sig til større naturkatastrofer, med problemer for
jordens meget store befolkning af mennesker. Måske
skal vi i fremtiden støtte os til de fabrikker, som allerede opformerer humlebiarter, og forsender dem til
det meste af verdens drivhus-gartnerier, hvor bestøvning af planterne er nødvendig for frugtsætningen. Men det er nok den vilde natur, som skal have
størst opmærksomhed. Intet menneske kender de
totale sammenhænge mellem planter, insekter,
svampe, fugle, fisk og pattedyr. Det grundlæggende
skal nok findes i en mikro-verden nede i jorden, hvor
bakterier, svampe, orme, mider osv. lever et liv i en
symbiose, til gavn for den øvrige verdens beboere.
Denne verden forstyrrer vi med vore mange pesticider, som vi kritikløst spreder ud i vore haver og på
vore marker, og som synker ned gennem jordlaget,
for til sidst at ende i vort grundvand efter først at
have gjort ”gavn”, men også stor skade.
Jeg må undskylde det noget negative indtryk, mit
indlæg måske kan efterlade. – Jeg skal nok prøve
lidt andre positive vendinger og emner næste gang.
Det er måske påvirket af den tætte tåge, som ligger
over landet i disse dage.
Børge Birkmose

MØLLEN TILBAGE TIL ENDELAVE
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Der er store chancer for at Brundby Møllen på
Samsø vender tilbage til Endelave. Stubmøllen fra
begyndelsen af 1600 tallet er sandsynligvis Danmarks ældste vindmølle og blev oprindelig opført på
Endelave ude på den forblæste mark på Vesterby,
ovenfor Suderbjerget. I 1683 blev den gamle og
forfaldne mølle flyttet til Samsø. Man fik herefter
opført en ny stubmølle på Endelave, der kunne male bøndernes korn. Da møllen er den ældste eller
næstældste stubmølle i Danmark, har Nationalmuseet vurderet, at møllen bør flyttes tilbage til sin
oprindelige placering. Helt oprindelig bliver placeringen dog ikke, da det ikke er muligt at genopføre
møllen på Vesterby, hvor den som sagt stod i 1600
tallet.
Stubmøllen har de seneste år gennemgået en fuldstændig restaurering, så det bliver et kæmpestort
løft for Endelave som turist-ø at få dette smukke
bygningsværk som attraktion. Møllen vil sandsynligvis blive placeret i Byhaven, hvor den får naturlig
sammenhæng med Endelave Museum.
Lige nu arbejder Beboerforeningen og Byhavegruppen på at skaffe midler til at få møllen transporteret fra Samsø til Endelave.
Venlig hilsen Byhavegruppen og Beboerforeningen

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

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, 8789 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

ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
8789 Endelave
endelave-museum@mail.dk
www.endelave-museum.dk

Åbningstider:
Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99
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Uddrag af Ebbas erindringer 4
I 1942 havde vi en meget streng vinter, hvor alt
var frosset til. I Sønderhavet lå en tysk damper
frosset fast, og besætningen gik over isen ind til
øen for at proviantere. Vi havde ikke selv for meget, og vore mænd måtte gå over isen til Snaptun
efter varer og post. Margrethe og Kristian Pedersen
skulle til guldbryllup i Horsens, og Bernhard havde
lovet at befordre dem. Det var en tur på flere dage,
men han kunne jo tjene lidt på turen. Imens gik jeg
alene hjemme på gården med dyrene og vores lille
dreng på 15 måneder. Jeg gled på trappestenen og
slog mig voldsomt. Da Bernhard kom hjem, hentede han lægen, og hun konstaterede, at jeg havde
veer. Det var 6 uger for tidligt, og da barnet blev
født, var han skinddød. Han kom i vekselbade med
varmt og koldt vand, og endelig gav han lyd fra sig.
Han blev døbt med det samme og fik navnet Poul
Frede. Det var helt utroligt, vi kunne holde liv i
ham, han vejede knap 4 pund. Varme havde vi ikke
noget af, alt var frosset til både ude og inde, og
brændsel kunne vi ikke købe. Vi fyldte 2 lerflasker
med varmt vand og lagde på hver side af ham for
at holde ham varm. Imens tog Bernhard mange ture over isen, og han kom hjem med lidt brunkul og
en anden gang en dunk olie, som vi klarede os
med. Poul voksede langsomt til, og drengene blev
uadskillelige.

Heste og kaner over isen

En mærkelig oplevelse
I 1944 købte vi for vores sparepenge en følhoppe i
Jylland, Den skulle fragtes med båden den 15. januar. Dagen før blev der ringet til vores nabo, at
Bernhard selv skulle komme til Horsens for at trække hesten til båden. Naboen glemte imidlertid at
give os beskeden, som han først kom i tanker om
den næste dag. Da var båden sejlet, og Bernhard
ringede til sin bror i Horsens, om han ville sørge for
at hesten kom ombord. Men skibet ”M/S Agda” nåede aldrig frem til Endelave. Det blev minesprængt,
og ingen overlevede katastrofen. Heller ikke hesten
som senere drev i land på Samsø. Det var med en
meget underlig fornemmelse, vi stod der og tænkte, at hvis alt var gået som planlagt, havde Bernhard også været blandt de omkomne. Det var godt,
naboen glemte at give os den besked…..

Ebba og Bernhard med 3 børn
og jublede på én gang.
Jeg var gravid og havde 2 små børn at passe sammen med et stort fjerkræhold af kalkuner, ænder,
gæs og kyllinger. Der var også roerne og den daglige husholdning, så der var nok at lave. Vi havde
også feriegæster på kost og logi. De var flinke
mennesker, og de kom hvert år indtil 1965.
I september blev Kirsten født, et rigtigt ønskebarn i
hele familien, der ellers udelukkende havde drenge.
Om aftenen kom der en stor sammenplantning fra
vores feriegæster. Jeg havde aldrig set så flot en
gave; det kendte vi ikke på Endelave.
En tidlig januar morgen i 1948 strandede en fiskerbåd fra Fredericia med fire mand ombord ud for
Lynger Hage. De satte redningsflåden i vandet og
prøvede at ro, men de opdagede hurtigt, de kunne
stage det sidste stykke mod land. De vidste ikke,
hvor de var. De gik gennem lyngen og de små
vandhuller og kom op til vores gård, hvor de våde
og forfrosne ville gå ind i stalden til dyrene for at få
varmen. Vi havde en stor jagthund derinde, og den
ville ikke have besøg, så de måtte have os banket
op. Det var 4 fiskere, der var strandet, og båden
var lastet med fisk. Mens vi fyrede op i komfur og
kakkelovn, gik fiskerne ned til båden for at hente
tørt tøj, og så kom de op til os igen og fik varme og
mad. Så skulle de have ringet til familien og fortalt,
hvor de var. Da de havde sundet sig lidt, lånte de
et køretøj af os og fik alle fiskene losset over på
vognen, og så kørte de rundt på øen med fisk. De
blev hos os et par dage, til der kunne komme hjælp
til at få båden fri.

Barn nr. 4
Den 1. marts kom vinteren til øen. Vi skulle vaske
storvask, og Mine skulle hjælpe mig. Da vi havde
spist middagsmad, strøg Mine til byen. Hun ville
ikke være her, når der skulle barsles. Der blev
sendt bud efter jordemoder og læge. Havnefogeden
skulle køre for dem, for han havde en lastbil, men
Barn nr. 3
der var efterhånden kommet en del sne, så han
Det var blevet hverdag igen, og befrielsen kom. Oh, skulle have snekæder på. De kom frem langt om
hvilken glæde – det var som en forløsning. Vi var længe, og de skyndte sig at spritte deres hænder,
frie af det pres, vi havde levet under i 5 år. Vi græd
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men det gik nu ikke så hurtigt, som de regnede
med. Pludselig var drengen dog født, 14 dage for
tidligt, så jeg fik at vide, jeg skulle passe godt på
ham. Alligevel fik han lungebetændelse, så da han
var 14 dage, måtte vi også have ham hjemmedøbt.
Da de store børn skulle se deres nye lillebror, syntes de, han skulle smides i Sønderhavet. De fik så
lov til at bestemme, hvad han skulle hedde, og så
var det i orden. Ole blev fremstillet i kirken, da han
var 3 måneder.
Med dette foto af Ebba og Bernhards 4 børn slutter
vi Ebbas erindringer. De samlede erindringer kan
læses på museet. Familien havde mange gode år
på ”Balles Eg”, men efter Bernhards død i 1977
flyttede Ebba til byen, først til Søndermølle 18, der
nu ikke længere eksisterer, siden til Kongevejen
22, hvor hun boede indtil hun flyttede til Horsens.
Hun døde i 2013 i en alder af 95 år.

Ole, Kirsten, Poul og Robert

Lotte Krogh
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Ny sommerudstilling i Museet
Årets nye udstilling har titlen ”Endelave – en ø i
havet” og vil handle om havet og dets betydning
for øboerne. Plancherne vil være opdelt i forskellige
temaer med udgangspunkt i årstiderne, eksempelvis fortælling om isvintre og de mange besværligheder for både færger, landbrug, post, medicin, kolonialvarer osv.- Efteråret har givet mange storme
og oversvømmelser til øen i tidens løb, især i de
senere år; tænk på de omfattende oversvømmelser
i Louisenlundskoven i 2006, der fik rigtig mange
træer til at gå ud, eller stormen i december 1999
med mange beskadigede bygninger og væltede
træer.- Foråret er mere opløftende at fortælle om.
Der har været fisk og rejer i havet, før i tiden så
mange fisk, at det var eksistensgrundlag for flere
fiskerfamilier her på øen. Omkring midten af 1970’erne blev Møllegrunden fredet pga. tilholdssted for
rigtig mange gråsæler, som støvsugede det omkringliggende hav for fisk. - Tang og ålegræs har til
alle tider skyllet op på stranden, og været anvendt
(især under krigen) til fabrikation af madrasser. Sommer og turisme giver øen dynamik. Det har
den gjort i mange år, helt tilbage til 1922, hvor Ac-

ton Friis så fint har beskrevet hans sommeroplevelse på øen i bogen ”De danskes øer” (bind 2). Havet
glitrer og lokker turister til øen, enten med færge
eller båd. Der bades, der sejles eller vandres øen
rundt, hvor den varierede kyst opleves. - Øens livline – færgen -har, ligesom havnen, sin egen vigtige historie at fortælle.
Vi glæder os til at se jer!
Museet åbner i år lørdag den 12.maj og lukker søndag den 30. september
Pbv.
Inge Grosen

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

April: åbent torsdag - søndag / fra 1. maj åbent hver dag!
Hold øje med hjemmesiden og pælene - og like vores side på Facebook
Kongevejen 15

-

8789 Endelave

-

Tlf. 75 68 90 21

-

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk
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Generalforsamling i Foreningen Endelave Lægeur- krævende. Det er trist, men der er ikke for nuvætehave
rende mulighed for andet. Det udelukker ikke, at
der på et senere tidspunkt kan genetableres en urGeneralforsamling rettidigt indkaldt
teproduktion under en eller anden form. Der bliver
sået græs og plantet frugttræer.
Grete Elmer blev valgt som ordstyrer
I 2017 var hele virksomheden Endelave LægeurteReferent Mette Munk
have forpagtet ud til Alberto Elissetti. Desværre gik
det skævt fra starten og intentionerne fra forpagteFormandens beretning v. Sanne Gyde:
rens side blev ikke realiseret. Forpagter ønskede at
Bestyrelsen har afholdt en række møder, hvor for- drive virksomheden certificeret økologisk, hvilket
eningens opgaver er varetaget og udført.
bestyrelsen accepterede, men ikke krævede. Uheldigvis viste det sig, at forpagter ikke havde sat sig
Opgaver så som indgåelse af forpagtningsaftaler, ind i krav og regler for at drive en virksomhed anansvar for økonomi/betaling af faste udgifter, ind- meldt som økologisk. Derfor kom dele af virksomkrævning af kontingent og hvervning af nye med- heden, cafeen, i gang senere end planlagt og urtelemmer, kontakt/indberetninger til natur-og er- produktionen kom aldrig i gang.
hvervsstyrelsen, planlægning af medlemsaktiviteter
og møder, grundlovsmøde. Kontakt og samarbejde På grund af ændrede regler for økologisk urtepromed Horsens kommune, fødevarestyrelsen, bank, duktion, her specifikt procedurebeskrivelser for tørsamarbejdspartnere f.eks. andre foreninger og er- ring og snitning af friske økologiske urter, kunne
hvervsdrivende på øen.
urtehøsten 2016 ikke godkendes som økologisk.
Foreningen valgte så at tilbagekøbe urtelageret.
I januar 2018 er Lars Krogh ansat i flexjob 10 timer Dette skulle ikke komme forpagter til last. Men detugentlig primært som gartnermedhjælper. Lars te var ingen hindring for at gå i gang med ny urteKnudsen er fortsat i haven 15 timer ugentligt indtil produktion, da urterne voksede lige uden for døren.
medio august.
Forpagter blev gjort opmærksom på dette af både
bestyrelsen og fødevarestyrelsen.
Bestyrelsen har valgt at optimere besøgshaven Bestyrelsen gjorde ligeledes forpagter opmærksom
med omrokering af bede og planter, nye skilte og på vigtigheden i at få åbnet butikken og få gang i
nye planter og træer. Det er vigtigt, at besøgsha- salg af hensyn til den samlede omsætning. Dette
ven fremstår attraktiv og indbydende for at fasthol- skete aldrig.
de lægeurtehavens attraktionsværdi som turistmål,
så vi kan tiltrække turister og andre besøgende. Vi I slutningen af juni frasagde forpagter besøgshaven
skal have genoprettet besøgshavens status efter med den begrundelse, at han ikke kunne se, hvad
sidste års manglende pasning m.m. Bestyrelsen han skulle med den, da arbejdet var for omfattende
forventer, dette har betydning – ikke kun for antal set i forhold til indtægt. Foreningen overtog ansvabesøgende i haven – men også med en afsmittende ret for besøgshaven.
effekt andre steder på øen.
Besøgshaven er fortsat Lægeurtehavens kerneop- I den forbindelse aflyste forpagter ligeledes gruppegave.
arrangementer og selskaber til spisning f.eks. i forbindelse med rundvisninger i haven. Begrundelsen
Urtebedene og urteproduktionen nedlægges i 2018, var igen, at der var for meget arbejde i fremstilling
da det ikke anses for rentabelt og er for ressource- af maden til disse grupper set i forhold til indtjening.

Glashuset

Birkunst

Glaskunst fra eget værksted
Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse - Armbånd
Kongevejen 40 - 8789 Endelave
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk
Telefon 29 45 81 21

Kom ind i glashuset og se!

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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Cafeen åbnede 18 dage forsinket i forhold til aftalen
på grund af ændringen i certificering til økologisk
virksomhed. Cafeen åbnede først, da den økologiske certificering blev fjernet.
Cafeen har haft mange gæster i sommer og der har
været både meget positive og mindre positive anmeldelser af cafeens menukort.
Men lige som der har været mange gæster, har der
også været et stort antal gæster, som har gået forgæves og ikke har kunnet få mad.
Denne problemstilling har bestyrelsen drøftet med
forpagter flere gange i sommerens løb og opfordret
forpagter til at kunne tilbyde flere couverter dagligt. Denne anmodning blev ikke imødekommet.
I medio august omtaler forpagter første gang overfor bestyrelsen, at han ikke har omsat det, han
havde forventet. Forpagter mener derfor ikke, at
han skal betale forpagtningsafgift for august og
september. Samtidig giver forpagter udtryk for i
2018 kun at ønske at forpagte cafeen.

LÆGEURTEHAVEN
Bestyrelsen beslutter at indgå i forhandling om en
kontrakt for cafeen 2018 under forudsætning af, at
forpagter betaler sine restanser. Dette afvises, og
forpagter vælger så at stævne Foreningen Endelave
Lægeurtehave og nedlægger påstand for manglende omsætning på kr. 241.856,25
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laver snarest et budget. Webshoppen nedlægges,
da den udelukkende er en udgift.

Valg til bestyrelsen. Formand Sanne Gyde samt Pia
Briesemeister ønskede ikke genvalg, hvorfor der
skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.
Dorte Knudsen og Jørn Martin Steenholt blev valgt
Foreningen har engageret en advokat i LMO til at og som suppleant valgtes Lars Krogh.
varetage vores sag og har overfor byretten i Horsens nedlagt påstand om frifindelse om manglende Ingen indkomne forslag.
omsætning. Første retsmøde finder sted i byretten i
Horsens 5. april, hvor Sanne Gyde og Tove Yde er Fastsættelse af kontingent. Vi fastholder beløbet på
indkaldt som vidner.
kr. 50 årligt.
Bestyrelsen er ved at få de sidste linjer på plads i Eventuelt. Hvad skal der ske med produktionsbygen forpagtningsaftale med to unge kvinder, så ca- ningen efter nedlæggelse af produktionshaven?
feen kan åbne medio maj.
Bygningen skal fødevaregodkendes, så den kan
bruges til evt. fremstilling til salg i butikken. For at
Der har ikke været nogle henvendelser omkring fol- bruge bygningen skal man være medlem af Lægekehaverne i år. Det er en hård kamp mod senegræs urtehaven.
og andet ukrudt, hvis såede frø m.m. skal overleve.
Bestyrelsen afventer, hvad der fremadrettet skal
ske med jorden. Der bliver sandsynligvis sået græs,
som skal slås. Der har været overvejelser om anvendelse til græsning af f.eks. får.
Sanne Gyde
Kassererens fremlægning af regnskab og budget.
Der er ikke noget budget. Der er punkter til det,
men det er ikke sat i skema. Den nye bestyrelse
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Altertavlen i Endelave Kirke
Blikket op gennem Endelave Kirke søger naturligt
op mod altertavlens smukke, lyse og enkle maleri
af Jesus med Maria og Martha skabt af maleren
Rudolf Petersen i 1902. Billedet sidder i en ramme
af eg i nyrenæssance tegnet af arkitekt Hector
Estrup, Horsens og skåret af snedker Martin Jensen, Endelave i 1902. Han boede da hos sine forældre i Kongevejen 22, hvor han nok også havde
værksted. I 1943 blev altertavlen suppleret med to
malerifløje fra kirkens tidligere altertavle fra o.
1550 med dele af en ny bemaling fra o. 1707. I
denne artikel vil vi se nærmere på altertavlens store billede.
Maleren Rudolf Petersen blev uddannet som malersvend i 1890, men han gik samtidig på Kunstakademiet 1888-1892. Rud. Petersen har lagt sin
hovedindsats i udførelse af altertavler og freskoudsmykninger til kirker. Efter råd fra Th. Philipsen
opsøgte han Joakim Skovgaard for at blive medhjælper ved dennes arbejde med de monumentale
freskoudsmykninger i Viborg Domkirke. Her virkede han i 1899-1901, og det har sat sig spor i en
lang række af hans egne kirkeudsmykninger. Rud.
Petersens altertavle rummer dog en på flere måder
lysere fortolkning af mødet mellem Jesus, Martha
og Maria end den, som vi møder hos Joakim Skovgaard i Viborg Domkirke. Se gengivelserne.
Rud. Petersen fik også lejlighed til at rejse en del,
bl.a. til Italien i 1898-99, i 1900 sammen med Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns og Johan Miel-
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che og selv i 1902. Joakim Skovgaard var hele sit
liv nært knyttet til den grundtvigianske retning indenfor Folkekirken, og det prægede hans værker
livet igennem. Rudolf Petersen blev tydeligt inspireret af Skovgaard og grundtvigianismen. Rud. Petersen skabte i 1908 sammen med tre andre malere et monumentalt værk i samlingssalen i Grundtvig Hus, og han malede selv i 1915 et monumentalt billede i menighedsalen i den grundtvigianske
højborg Vartov, begge i København.
Motivet for Rudolf Petersens maleri i Endelave Kirke er hentet i Lukas 10:38-42 ”Men det skete,
medens de vare paa Vandring, gik han ind i en
Landsby; og en Kvinde ved Navn Martha modtog
ham i sit Hus. Og hun havde en Søster, som hed
Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte paa hans Tale. Men Martha havde travlt med
megen Opvartning; og hun kom hen og sagde:
»Herre! bryder du dig ikke om, at min Søster har
ladet mig opvarte ene? Sig hende dog, at hun skal
hjælpe mig.« Men Herren svarede og sagde til
hende: »Martha! Martha! du gør dig Bekymring og
Uro med mange Ting; men eet er fornødent. Maria
har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra
hende.”
Maleriet viser en fredfyldt italiensk scene med tre
almindelige mennesker i folderige klæder i klart
solskin og blå skygger. Man fornemmer dog, at der
er visse spændinger mellem personerne, og tekstens og maleriets budskab står klart. I modsætning til alle de mange ting, som Martha i sin foretagsomhed bekymrer sig om, er der lige nu kun én
ting, som er virkelig nødvendig. Denne ene fornødenhed
er den, som Maria havde sans
for, da hun satte sig ved Jesu
fødder for at høre hans ord. I
situationen er alt andet af underordnet betydning. Så måtte
opvasken vente. Det er budskabet til menighed. Hør efter,
hvad der bliver sagt i gudstjeneste. Bagefter kan vi så gå
ud i byen og gøre godt mod
dem, som har brug for det og
andre praktiske opgaver.
Maleriet var bestilt til Endelave Kirke, men inden det ankom til øen, blev det udstillet
på Charlottenborgs store forårsudstilling i 1902. Avisernes
kritik var hård, og den skal
nok ses på baggrund af den
sødladne stil som prægede
mange altertavler sidst i 1800
-tallet. Kritikken kan være
svær at forstå i vore dage, når
man ser på den brede folkelige beundring få år senere af
Joakim Skovgaards tilsvarende fresker i Viborg Domkirke.
Se gengivelse af Joakim Skovgaards fortolkning af en tilsvarende scene.

Rudolf Petersen: Jesus med Maria og Martha. 1902.
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Fyens Stiftstidende 2. maj
1902: … ”I sammenligning

ENDELAVES HISTORIE
hermed er et andet, moderne malet Billede overmaade tarveligt; man forbauses over, at det har
kunnet passere Censuren. Det er malet af Rudolph
Petersen, forestiller Kristus hos Martha og Maria og
er bestemt til t være Altertavle i Endelave Kirke.
Maaske ville de fremtidige Omgivelser stemme det
lidt af; paa Foraarsudstillingen virker det nærmest
parodisk.”
Frederiksborg Amts Avis 7. maj 1902: ”Saa er
der en Altertavle af Rud Petersen, bestilt til Kirken
paa Endelave. Den forestiller Kristus hos Martha og
Marie. Der staar stor Glans ud af dette aandfulde,
sollyste Billede; Beskueren vil med stigende Sympati følge den unge Kunstner i hans Stræben efter
at menneskeliggøre Idealet, den vanskeligste Kunst
at øve og vel ogsaa den eneste, der selvsagt aldrig
kan lykkes helt.”
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skulle repræsentere en klar grundtvigiansk holdning i opposition til den Indre Mission, som pastor
Willer stod for.
Bernhard Willer var sognepræst på Endelave fra
1890 til 1900, og han har stod for en markant og
fordømmende indremissionsk kirke, der afveg
stærkt fra det hidtidige mere liberale trosliv på øen.
Han nægtede at give adgang til, at grundtvigianske
præster kunne udføre kirkelige handlinger i sognekirken på øen. Biskop Clausen i Aarhus afviste efter
et besøg på Endelave i januar 1899 at gribe ind i
pastor Willers embedsførelse trods talrige klager og
megen offentlig debat. I den situation valgte op
mod 70 af øens 130 husfædre o.l. i foråret 1899 at
løse sognebånd til pastor Frederik Melbye i AsKlakring sogn, således at den normale kirkelige betjening af disse endelavitter fremover skulle foregå
i As Kirke, hvilket mildt sagt var besværligt.
Den kirkelige situation på Endelave var tilsyneladende gået i en uløselig hårdknude, men i februar
1900 overtog Bernhard Willer embedet som sognepræst i Aulum - midt mellem Herning og Holstebro.
Måske har bispen givet Willer det gode råd at søge
stilling i en egn med stærk indremissionsk tradition.
Pastor Bernhard Willer rejste fra Endelave med
flagning og kanonsalut, og han blev afløst af den
grundtvigianske Johan Christian Erhard Nielsen, der
sammen med en stor del af menigheden har kunnet
glædet sig over den nye altertavle i kirken, som
forener troen på Jesus som frelser med et naturligt
menneskesyn.

Lolland-Falsters Stifts-Tidende 10. maj 1902:
”Udstillingen [har] faaet en tredje [Altertavle] udført af Rudolf Petersen og forestillende Kristus hos
Martha og Marie. Kirken paa Endelave skal prydes
med dette Kunstværk. Vi antage, at de gode Endelavere selv høre til et vejrbidt og rødhudet Folkeslag, og at de derfor have antydet deres Forestillinger om, at ogsaa de bibelske Folk saa saaledes ud,
ellers ville de sikkert blive højst forbavsede, naar
de se den ny Altertavles tre Figurer. Der er vel ingen Fare for, at den i andre Henseender kan skade
Endelavernes Kunstsans og Smag, hvorfor vi bør
glæde os over, at Altertavlen kommer derhen – saa
ere vi i alt Fald fri for at se paa den mere, thi vi rejAnders Grosen
se næppe til Endelave for dens Skyld.”
Nationaltidende 13. maj 1902: ”Rudolf Petersen
giver Møde med et bibelsk Billede, en Altertavle til
Kirken paa Endelave bestilt af Kirkens Ejere. Den
forestiller Kristus hos Martha og Maria og gjør
egentlig ved første Indtryk et ikke absolut gunstigt
Indtryk. Man undrer sig over den valgte Kristustype, en kraftig blodrig Bondefigur, der ikke har Noget som helst over sig af Gudmennesket. Og baade
Maria og Martha have ogsaa et lidt vel robust og
solidt Udseende til helt at passe ind i Evangeliets
Verden. Ja, om det saa er det vegetarianske Aftensmaaltid, Martha frembærer, synes det at være
beregnet paa en solid jordisk Appetit, saa kraftigt
er det. Et rødligt lidt haardt Aftenlys falder over
Scenen, og Farverne, der i og for sig ere smukke,
staa ogsaa lidt haarde og skarpe i det Lys.”
Altertavlen var bestilt af ejeren af Endelave Kirke,
og det var Gerhard Hoe på Louisenlund. Gerhard
Hoe på Louisenlund beretter i et læserbrev i Aarhuus Stifts-Tidende d. 30. november 1898: ”Jeg har
aldrig udmeldt mig af Folkekirken, jeg har ladet mine Børn døbe her i Endelave Kirke, har ladet dem
konfirmere af Biskop Clausen, har sammen med
Børnene søgt Herrens Bord og senere gaaet til Alters hos Biskop Clausen og Pastor Rømer i Horsens,
har aldrig begaaet nogen i den offentlige Mening
vanærende Handling, - og dog er jeg bleven kasseret som Fadder af Pastor Willer.” ”Jeg kan ikke ret
vel tænke mig den mulighed, at det er, fordi jeg
ikke hører til Pastor W.’s Tilhængere; at jeg ikke
gaar til Alters hos Pastor W., har sin Grund deri, at
jeg ikke føler mig tiltalt af hans Skriftetale.”
I den situation er det sandsynligt, at Gerhard Hoe
som kirkeejer besluttede, at den nye altertavle

Joakim Skovgaard: Jesus hos Martha og Maria.
1901-1906.
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ÅBNINGSTIDER M.M.
75 68 95 98

BIBLIOTEKET
onsdag
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KONGEVEJEN 26

00

00

15

- 17

51 22 02 82

POSTBUTIKKEN

KONGEVEJEN 17

Den nye postbutiks åbningstider
følger åbningstiderne for
Kongevejens Elite Købmand
Se tiderne ved skiltet på adressen
30 36 91 75

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

75 68 90 23

ENDELAVE LÆGEHUS
Lægen
er på øen

onsdag
torsdag

KONGEVEJEN 48

00

00

10
- 17
800 - 1200

•

Rullende gods/fragt (vogne m.m.) bookes via
færgens hjemmeside www.mf-endelave.dk

•

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.

Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:
kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31
(Vagtlægen vil kontakte
sygeplejersken på 75 68 90 23)

•

Følsom (frost) værdifuldt gods: træf aftale
med færgepersonale.

•

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

Ved alvorlig skade eller akut opstået
alvorlig sygdom, ring 112

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.

onsdag mulighed for aftenkonsultation

Åben konsultation
onsdag og torsdag

1030 - 1200

og efter aftale

HORSENS KOMMUNE

1000 - 1500

GODS TIL ENDELAVE

www.endelave.dk

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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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

Sygeplejerske

Suzanne Larsen

75 68 90 23

Lægehuset Endelave

FALCK Lægehus

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

SAMN Forsyning

20 80 13 50

Vandforsyning

SAMN Forsyning

76 26 87 00

FORENINGER; BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Karsten Kragh Hansen

26 27 90 88

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

21 29 08 35

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

Dorte Knudsen

29 84 67 72

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

Endelave Skole - skolebestyrelsen

Formand

Desirée B. Hougesen

21 22 98 42

Grundejerforeningen på Lynger

Formand

Walther Knudsen

29 72 87 25

Landsbyrådet - Horsens Kommune
Sammenslutningen af Danske Småøer

Kontaktperson
Repræsentant

Palle Dupont Kristensen
Jens Laurits Olsen

21 63 03 99
21 29 93 50

Sommer på Endelave musikforening

Kontaktperson

Lars Møller

60 25 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23
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