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le. Og det er jo netop den gode historie, vi skal huske at fortælle. Skolen er livsnerven og omdrejI juli måned 2008 flyttede vi fra Vejle til Endelave, ningspunktet i bestræbelserne på at bevare Endelada vi havde fået ansættelse ved Endelave Skole pr. ve som et velfungerende helårssamfund.
1. august. Det var ikke kun en geografisk rejse,
men bestemt også en rejse i tid. Den første gang vi Lige før sommerferien havde vi igen i år besøg af
var hos købmanden for at handle, steg en mand ud Komediehuset fra Horsens, der sammen med skoaf sin bil, stoppede piben, tændte den og gik ind i lens elever øvede en lille opsætning, som samme
butikken. På fastlandet var den skik gået af mode aften blev vist i gymnastiksalen, og denne gang var
årtier tidligere – ja, faktisk havde det været forbudt det Kejserens nye Klæder, der blev opført. Når man
i flere år - men vi måtte jo lære de nye skikke, hvis spiller teater, har øvet sig en hel dag og skal opføre
forestillingen om aftenen, er det dejligt, hvis der er
vi skulle kunne begå os som øboer.
et publikum at optræde for. Vi havde derfor annonVi flyttede ind i den store lejlighed oven på skolen, ceret teaterforestillingen på pælene, og det var rigog så var det spændende, om vort eventyr på En- tigt dejligt at se, at ca. 30 endelavitter mødte op i
delave skulle begrænse sig til kun to år. De to lej- skolens gymnastiksal for at opleve vore elever på
ligheder oven på skolen havde status af indslus- de skrå brædder og dermed bakke op om vor lille
ningslejligheder, hvilket betød, at lejemålet var skole og vort arbejde.
tidsbegrænset til to år, og hvis vi ikke inden da
kunne finde et andet lejemål, måtte vi jo opsige Selv om vi flytter fra Endelave tilbage til Vejle, kan
vore stillinger og flytte tilbage til Vejle. Vi jokede vi ikke slippe den ø, der har givet os så mange golidt med, at skolen i så fald kunne ansætte en ny de oplevelser og nye venner for livet. Vi vil derfor
lærer og en ny pædagog, som ville kunne opfylde besøge øen, så ofte folkepensionen og efterlønnen
betingelserne for at komme i betragtning til en ind- tillader det. Vi vil altid have Endelave i vore hjerter,
slusningslejlighed. Og det kunne så gentage sig og vi lover jer, kære øboere, at vi vil være loyale
hvert andet år. Det lykkedes os at finde et andet ambassadører for den ø, vi alle holder af. Vi vil forlejemål, inden vi blev sat på gaden, og dermed tælle den gode historie om Endelave. En historie,
skulle forlade vort arbejde på skolen, hvor vi var der handler om en unik lille ø i Kattegat, der er så
blevet rigtigt glade for at være. En enig skolebesty- privilegeret, at den har en moderne og særdeles
relse ved Endelave Skole kunne heldigvis se det velfungerende skole.
uholdbare i den situation, og da den lille lejlighed
(endnu en gang) blev ledig i oktober 2011, ansøgte Vi giver stafetten videre til Jørgen Holm,
skolebestyrelsen Horsens Kommune om, at skolen Kongevejen 53.
kunne disponere over den lille lejlighed til skolens
ansatte. Det blev bevilget, og så kunne vi heldigvis Lene og Boje Lund
Kongevejen 26, Endelave
flytte tilbage til skolen.

Et skoleliv rigt på gode oplevelser

Det blev til syv fantastiske år på Endelave, hvor det
hver dag har været en fornøjelse at gå på arbejde.
Vi har nogle søde, glade og dygtige børn. De obligatoriske nationale test viser da også, at Endelave
Skole ligger helt i top på landsplan. Dertil kommer,
at vi har engagerede forældre, som bakker op om
det arbejde, vi gør på skolen. Og så er det vor klare
opfattelse, at øboerne - med rette - er stolte af, at
vi har en både moderne og velfungerende skole her
på Endelave. Vi talte sidste sommer med et ægtepar, som havde været på weekend på Endelave. De
kunne fortælle os, at de havde talt med mand, som
fortalte dem, at her på Endelave har man en hel
fantastisk skole med engagerede lærere og dygtige
elever, der lærer meget mere end på fastlandet.
Det er dejligt, når turisterne kommer hjem fra Endelave med den gode historie om vor ø og vor sko-

Foto: Mikkel Ibæk Lund
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Børn og voksne fra mange lande
samlet på Endelave
Onsdag d. 8. juli gik 50 børn og 17
voksne om bord på Endelavefærgen
i Snaptun. Det var en broget flok
mennesker fra forskellige lande,
bl.a. Syrien, Tyrkiet og Sri Lanka,
dog alle nu bosiddende i almene boligområder i Horsens. Mange af dem
havde aldrig prøvet at sejle før, så
bare det var en kæmpe oplevelse.
På Endelave mødtes de med arrangørerne og klovnen Lars Gustav i
haven hos Louises Loppecafé og
Pensionat, hvor også 15 børn og
voksne fra øen var mødt op. Der
blev grillet pølser, både med svinekød og kyllingekød, og efter spisningen var der mulighed for at prøve
en masse forskellige cirkusting. EfFoto: Tove Yde
ter at have øvet sig i en halvanden
times tid, opførte de børn der havde
lyst, en lille forestilling sammen med klovnen Lars i Horsens Kommune, Imagine Horsens samt den
”hemmelige” sponsor.
Gustav.
Bag Lars Gustavs røde næse finder man Lars Henrik Rasmussen, der er født og opvokset på Endelave. Lars blev født i husmandsrækken nær Louisenlund, hvor forældrene drev et lille landbrug. Da Lars
var 5 år flyttede familien til en større gård nær Endelave by, og her deltog Lars sammen med søstrene i arbejdet ved landbruget med at høste korn,
malke kør, køre møg osv. Dette var et både beskidt
og hårdt arbejde som ikke altid var lige sjovt, men i
skolen nød Lars at optræde - f.eks til skolefesterne.
Lars` udlængsel fra øen var stor og
han drømte om meget andet end
landbruget og flyttede som 17 årig
fra øen. I mange år arbejde han
bl.a. med udsatte børn og unge og i
dag driver han på sjette år egen
virksomhed
med
underholdning,
teambuilding og events for både
børn og voksne.
Inden turen igen gik mod Horsens
igen, var der en lille overraskelse til
alle deltagere. Vi havde nemlig været så heldige at en sponsor havde
givet en masse fine t-shirts m.m. til
arrangementet. Både børn og voksne kom ind i små grupper og fik lov
til at vælge tøj, og alle var glade. På
færgen hjemad meldte trætheden
sig, for store som små var mætte af
nye indtryk og oplevelser.
Som initiativtagere og arrangører af
cirkusworkshoppen på Endelave, vil
vi gerne sige stor tak til Kulturpuljen

En fremtidsdrøm kunne være at lave en flerdageslejr på Louisenlund til næste år med samme målgruppe, nemlig folk fra almene boligområder, som
ikke selv har mulighed og råd til at komme til Endelave og holde ferie.
Venlig hilsen
Claus og Tove

Foto: Tove Yde
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Generalforsamling i Sammenslutnin- ny beboerhus på Bjørnø. Efterfølgende var Jens
med til bestyrelsesmøde i ø-sammenslutningen. Jeg
gen af Danske Småøer 2015

hyggede mig i stedet med nogle af alle de andre
øboere. Det var rigtig hyggeligt at høre røverhistorier fra de andre øer. Da klokken blev 21, strøg flaget til tops og der var musik og sang - efterfulgt af
kanonsalut.
Lørdag formiddag havde Bjørnø arrangeret ørundtur. Vi startede på gården ved Kirsten og Henrik med en lille historie om Bjørnø. Derefter gik turen til lavøen, hvor Bjørnø har kæmpe finsk Tippi.
Nogle gik, andre tog med Bjørnø-bussen. På lavøen
var der endvidere stillet nogle små skurvogne op.

Røverhistorier
Foto: Jens Olsen

Fredag d. 29. maj tager tog vi, Jens Olsen og Pia
Briesemeister, friske og forventningsfyldte mod
Bjørnø.
I Fåborg hoppede vi ombord på den lille færge—
overfartstiden til Bjørnø tager ca. 15. min.
Der var flere ombord fra de andre småøer, som også skulle med til generalforsamling, så allerede her
blev stemningen sat og humøret højt.
På kajen på Bjørnø, blev vi taget rigtig godt i mod
af vores værtfamilier. Jens og jeg skulle bo de lokale vinbønder Eva og Ivan. Nogle virkelig søde mennesker, som til og med fremstillede noget fantastisk
og dejlig og velsmagende vin.

Vinmarker
Foto: Jens Olsen

Det smarte ved disse var at de var flytbare, så de
kunne transporteres rundt på hele øen. Vognene
blev f.eks. Ofte brugt som ekstra værelser til gæster mv. Vi kørte derefter til det højeste punkt på
øen 27 m over havet. Derfra kunne vi bl.a. se BrejFredag
aften ninge kirke på Tåsinge. Det var et utroligt smuk syn
var der fælles- med et så kuperet terræn. Derefter kørte vi langs
spisning i det vandet tilbage.

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
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Så var der frokost i Kims lade. Her havde hele øen
igen lavet et kæmpe arbejde og superdejlig frokost.
Efter frokosten var der generalforsamling i Øsammenslutningen. Dette varede resten af eftermiddagen. Referat fra generalforsamlingen kan læses i Ø-Posten.
Lørdagen afsluttedes ved en festmiddag om aftenen. Der var 3 retters menu med deres lokale vin
til. Hovedretten var mad tilberedt i jordovn. Meget
velsmagende og meget interessant tilberedt. Vivdansede og sang op jordovnen op ad jorden. Meget
sjovt indslag. Derefter var der dans og underholdning til den lyse morgen.

PILEGÅRDEN - ENDELAVE
Økologiske grøntsager og ølandshvedemel
Merino uldgarn fra egne Merino-får
Åbnings der fra 9 - 12 og fra 15 - 17 Selvbetjening udenfor åbnings den

Børge Krogh
Vesterby 49 - Endelave
8700 Horsens
Tlf. 86 43 43 02 Mobil 24 62 87 50
hanne.krogh@endelave.com

Så det var to lidt halvtrætte endelavitter, der søndag vendte hjem til ”vores” ø - men samtidig fyldt
med gode oplevelser og nye bekendtskaber
Jens Olsen og Pia Briesemeister

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer
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

•
•
•
•
•
•
•

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
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højre øje ved søslaget på Koldberger Heide i 1644.
Vi var selvfølgelig også en tur i kælderen, hvor vi så
kronjuvelerne.
Næste dag spadserede vi gennem Botanisk Have ud
til Statens Museum for Kunst, hvor vi også havde
bestilt et undervisningsforløb. Vi fik fortalt om nogle
af malerierne, som vi også lavede billedanalyser af.
Herefter gik vi til et værksted, hvor vi selv skulle
forsøge at frembringe et kunstværk, som museet
efterfølgende har sendt til skolen.
På Nationalmuseet havde vi købt et undervisningsforløb om middelalderen. Børnene prøvede forskelligt middelaldertøj, og underviseren fortale om dagliglivet i middelalderen. Efter frokosten skulle vi på
Tøjhusmuseet, men det blev dog hen på eftermid-

Foto: Boje Lund

De fire første dage i juni måned var skolen på sin
årlige dannelsestur, som denne gang gik til København. Takket være den flotte donation på 12.000
kr. fra Endelave Idrætsforening, kunne vi i år tillade
os at tage hele tre overnatninger, og derudover var
der stadig økonomisk råderum til at bestille en
rundvisning og et undervisningsforløb på henholdsvis Rosenborg Slot, Statens Museum for Kunst og
Nationalmuseet, hvilket betød, at det blev nogle
helt fantastiske oplevelser, og vi fik på den måde
det optimale ud af disse besøg.
Hjemmefra havde vi snakket meget om de ting, vi
skulle se, så vi var godt forberedte, inden vi skulle

Foto: Boje Lund

dagen, inden vi forlod Nationalmuseet, for eleverne
syntes, det var så spændende, at de måtte se mere, inden vi kunne gå.
På Tøjhusmuseet så vi mange forskellige våben og
uniformer, hvilket især drengene (og Samanda)
havde glædet sig til. Vi kom også en tur til Afghanistan, da der var lavet en kopi af en camp, så vi fik
et indtryk af, hvordan forholdene er for vore udsendte soldater. Det var skræmmende, og det er
ikke svært at forstå, at mange af vore udsendte
soldater vender hjem med ar på både krop og sjæl.
Inden aftensmaden kunne vi nå en kanalrundfart,
og så var der også lige tid til at besøge Københavns
- måske - største turistattraktion for anden gang:
BR Legetøj.
Næste morgen skulle vi tidligt op, for det var store
hjem-rejse-dag. Via bybus, S-tog, tog, rutebil, personbil, kunne vi otte timer senere skifte til vort
indtage hovedstaden. Den første dag så vi Rosen- sjette transportmiddel, og gå om bord på færgen i
borg Slot, hvor vi havde bestilt en rundvisning, som Snaptun for at sejle det sidste stykke hjem til Enhed ”I røg og damp - i fodsporet på Chr. IV.” Inden delave.
vi kom ind på slottet, ville vor rundviser vide, om vi
kendte noget til Chr. IV, og hertil kunne Mads for- Trætte og rige på indtryk kunne vi sætte os til rette
tælle, at Chr. IV var Danmarks store renæssance- på færgen og tænke tilbage på en helt fantastisk
konge. Det var tydeligt at se på rundviseren, at hun dannelsestur til København.
ikke havde forventet dette svar fra en elev i 2.
klasse. Vi så Chr. IV`s vinterstue med de hemmeli- At turen blev så vellykket skyldes især to ting: Enge musikkanaler til kælderen, hvorfra der strømme- delave Idrætsforening, der gjorde det økonomisk
de musik, når kongen havde gæster, en montre muligt for os at gennemføre denne tur, og så vore
med tøjet, som kongen bar, da han mistede det
Foto: Boje Lund
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elever. De er ekstrem videbegærlige, så det var en fornøjelse at vise
dem alle de kendte ting, vi havde snakket om hjemmefra. Tak til EIF
og vore fantastiske elever.
Velkommen til Helle og Karsten
Ved det nye skoleårs begyndelse fratræder Lene og Boje deres stillinger efter syv år ved Endelave Skole. Nyansat er Helle Koefoed og
Karsten Jensen, som kommer henholdsvis fra Odense og Vejle.
Skoleidrætsmærker
Inden vi gik på sommerferie, uddelte Erling Sørensen, traditionen tro,
igen i år skoleidrætsmærker til de elever, der havde opnået et resultat, der rakte til et idrætsmærke. I år var det vore to ældste elever,
Samanda og Sigge, der klarede de skrappe krav.
Boje Lund

Foto: Boje Lund
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Notat fra seminaret på Schurs Konferencecen- ste.
ter den 10. – 11. april 2015
Fik bevilliget kr.50.000,- til processen.
Byrådsmedlem
Torsten
Sonne
Pedersen
(Hedensted Kommune)
Hedensted Kommune har søgt nye veje med fokus
på kerneopgaverne i forhold til borgerne.
Væk fra den gammeldags tænkning: Fra byrådsbeslutning, udførelse via embedsfolkene til borgerne
som
passive
modtagere
af
en
ydelse.

Forløbet var:
1. Informationsmøde med fællesspisning, borgerne
bedt om at komme med ideer til projekter
2. På det følgende møde blev ideerne præsenteret
3. En måned senere blev der stemt, og der var opbakning til at arbejde for bedre bredbånd og skolehaven.
Det gode ved processen var, at der kom andre på
’SAMSKABELSE’: En proces, hvor borgerne og lokal- banen end ”Tordenskjolds soldater”
samfundene er med hele vejen.
Forslagsstilleren for hver enkelte idé blev valgt som
’SLIP LOKALOMRÅDERNE FRI’: Målet er at skabe ”tovholder” for projektet, og det havde en god virkløsninger i samarbejde mellem lokalområde og ning.
kommunen.
’BORGERBUDGETTERING’: En anderledes måde at Peter Didriksen, Horsens Kommune/Teknik og
gøre tingene på – lokalsamfundene inddrages me- Miljø:
get tidligere i processen.
Holdt et indlæg om ny Landdistriktspolitik for Hor’DET FÆLLES LANDDISTRIKSRÅD’: Har i Hedensted sens Kommune.
Kommune 29 lokalråd som medlemmer.
Viste et kort over ”Jyllandskorridoren” i forhold til
Det er bestyrelsen for rådet, der bevilliger tilskud til tilflytning, fraflytning, kollektiv trafik mv.
landsbyprojekter.
Udleverede et spørgeskema til alle deltagere.
Hedensted Kommune har en landdistriktskoordina- I skemaet, som vi udfyldte og afleverede, var
tor, gennem hvem alle henvendelser fra lokalområ- spørgsmål om fordele, ulemper, mangler og udforderne sker.
dringer ved at bo i landsbyer og på landet.
Der er afsat 4.2 mil. kr. til landsdistriktsudvikling. Hensigten med skemaet er at give landsbyerne muLanddistriktsrådet fordeler midlerne og orienterer lighed for at komme med ideer til, hvad en Landdidet politiske udvalg.
striktspolitik bør indeholde, men det bliver en længere proces.
Søren Noes, Hjarnø (Hedensted Kommune)
Horsens Kommune har endnu ingen LanddistriktsSøren er medlem af lokalrådet på Hjarnø, Det Fæl- politik som så mange andre kommuner.
les Landdistriktsråd, repræsentant i
I alt hvad Horsens Kommune foretager sig ligger
Ø–sammenslutningen og formand for småøernes ønsket om at skabe bæredygtige samfund, som er
LAG.
tiltrækkende for nye borgere.
Befolkningsudviklingen i Horsens Kommune 2009–
Borgerbudgetteringen i Hedensted Kommune er 14 er et broget billede, der viser, at det ikke kun er
efter inspiration fra Skotland.
byen, man flytter til, ligesom der heller ikke udeBorgerbudgettering skaber fællesskab, fælles for- lukkende er fraflytning fra landet.
ståelse og fælles ansvar.
Hjarnø søgte Hedensted Kommune om at være Jørgen Holm,
med i borgerbudgetteringen – og var én af de før- Kongevejen 53
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Landsbyhus på solskinsøen
solskins en Endelave
Fritidshus på stor grund, Vesterby 27, sælges.
Henvendelse tlf. 29 84 76 60

MADSTED & BAR

BYTTE FERIEBOLIG?
Jeg ønsker feriebolig på Endelave i ukene 30 og 31 i 2016.
Dette ev i bytte med enten
1) Hytte i Ringsakerfjellet, like ved Sjusjøen, eller
2) Leilighet i Lillehammer.
Jeg kan tilby to uker uansett når på året, i bytte mot uke 30 og 31 på Endelave.
Hytten har 9 sengeplasser, innlagt strøm og bilveg helt fram. Ligger vestvendt
og solrikt, med oppkjørte langrenssløyper like inntil og 20 min til alpinanlegg.
Ca 2 ½ time å kjøre fra Oslo.
Leiligheten i Lillehammer er moderne utstyrt med Wifi, 2 rom og bad/
kjøkkenkrok, ligger i sentrum med i gåavstand til det meste, restauranter,
gågaten og kun 5 min gange fra tog og busstasjon.
Ved interesse kan prospekter oversendes.
Med vennlig hilsen
Bjarte Ytre-Arne
bjarte@olympiaparken.no - mobil: + 47 90 88 63 66

I august og september
vil cafeen være åben
torsdage og fredage
fra kl. 17 – ca. 22.00
fredage happy 17.30-18.30
lørdage fra kl. 12 til ?
happy 12.00-13.00
søndage fra kl. 14 – ca. 22
Burgere, kolde drikke,
stegt flæsk eller dansk bøf
kaffe/kage, nachos, gl.dags æblekage eller isdessert
Kaninmiddag efter aftale
(mindst 4 personer)
Bestil i god tid forud
på tlf. 24 46 64 65 !!
Cafeen lukket Mandag, tirsdag og
onsdag (dog åben efter aftale! )
Endelave Camping og Hytteferie
åbent til 27.9.2015
Nedsatte priser på overnatning!
Se også hjemmesiderne
www.endelavecamp.dk
følg os på facebook.com/
Mejerigården Cafe
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Husk - halv pris overfart for passagerer gentages
den første halvdel af september måned!

Passagertallene:
2015
5.672
6.749

marts
april

2014
5.265
5.878

Manuela Knudsen
Endelave Færgefart

Endelave’s Ny Spisested
… beliggende i Endelave Lægeurtehave
Frokost

...serveres i tidsrummet 11.30 - 14.00
(Kaffe og kage og drikkevarer 11.00 - 16.00)
Sol over Endelave
… røget sild/ørred, syltet løg,
friske urter, rugbrød og smør.

kr. 88,-

Hjemmelavet Frankfurter
kr. 88,… tang sennep, dagens salat, grovbolle
Frokost Pizza
… vegetarisk eller peperoni

kr. 78/88,-

Oste Tallerken....min. 2 couverter
3 slags øko ost, sødt, sprødt og sylt

kr. 138,-

Hjemmebagt Rugbrød
...special blanding med dalar-hvede
fra Endelave - 700 gr.

kr. 25,-

Kaffe og kage
Kaffe
Kaffe Latte
Kaffe Expresso
Kaffe og Kage
Dagens Kage

Drikkevarer

Endelave Øl
Thy Økologisk Øl
Samsø Økologisk Øl
Alm. Pilsner
Rødvin øko.
Hvidvin øko.
Antons Saft øko.

gl./fl.
gl./fl.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

50.30,30,20.38/188,38/188.25.-

ENDELAVE’S NY SPISESTED
v. kok og forpagter Brian L Andersen

…...placeret i Lægeurtehavens grønne kulisse,
tilbydes kolde drikke, kaffe og hjemmebag
samt frokost med afsæt i lokale råvarer.

Åbner for sæson d. 1. maj 2015
Alle ugens dage 10.00 - 16.00
(tirsdag lukket)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25,35,30,55/65,30,-
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Ø-TELEFONBØGER
genoptrykkes IKKE i år,
men vil blive udgivet til påske 2016.
Da der efterhånden er mange, der har slettet
fastnet tlf. nummer, eller fået ny mailadresse, opfordrer jeg hermed til at
indberette evt. rettelser til
ingegrosen@mail.dk eller mob. 21665299

HJERTELIG TAK
for venlig deltagelse
ved vor mor Nora Tang`s
død og begravelse
fra Endelave kirke.
Tak for blomster og kranse

Med venlig hilsen
Inge Grosen
Vesterby 52 A, Endelave

HJERTELIG TAK
til alle for deltagelse, ved vor elskede mand
og far Børge Kroghs begravelse og for
alle kranse og blomster.

HJERTELIG TAK

Tak til præst Knud Erik Lægsgård.

Vi vil gerne udtrykke vores dybeste tak til alle, der
gennem årene kom til at betyde meget for Bodil, på
hendes elskede ø. Hun satte stor pris på jer alle, via
socialt samvær, eller hjælp til alle hendes gøremål
på huset. Vores mor er født på øen,(Tangs gård, i
dag ”Kærhuset”) og vi har holdt utallige ferier dér,
så da Bodil mistede sin mand, var hun ikke i tvivl om
at hun ønskede at bo på øen, og hun har aldrig fortrudt sit valg et øjeblik. Da hun blev mindre mobil,
var hjælpen fra de mange på øen uvurderlig lige til
det sidste. Disse trofaste hjælpere kom jeg også
til at kende gennem årene, hvilket jeg satte en stor
pris på.

Mange hilsner
Randi og Flemming

På familiens vegne
Hanne Krogh
GRUND TIL SALG
8.500 kvm. smuk grund
med havudsigt og privat adgang til vandet.
Beliggende: Vesterby 48 A, Endelave
Pris ide. 599.000.
henv. Vibeke Hastrup
stjerne@vibekehastrup.dk
+45 51 94 16 48

Glashuset

Birkunst

Glaskunst fra eget værksted

Endnu engang, tak til alle.
På familiens vegne.
Bet

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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Foreningen Endelave Lægeurtehave har i første del af
sommeren nærmere bestemt i juni måned afholdt 2 arrangementer i Lægeurtehaven med stor succes og med
mange besøgende.
Grundlovsmødet den 5. juni med grundlovstale af 2. viceborgmester i Horsens Kommune Lone Ørsted. Det var
en hyggelig dag med dejligt vejr. Mange har over for bestyrelsen i Foreningen Endelave Lægeurtehave givet udtryk for, at det er en ny tradition, som gerne ses fortsætte.
Sct. Hans aften i Lægeurtehaven blev holdt i fælleskab
med Endelave Kultur- og Fritidsforening. Her var vejrguderne igen i godt humør og vejret artede sig tilfredsstillende. Båltaler var sognepræst Jens Peder Baggesgaard.
Udover foreningens arrangementer har forpagterne diverse aktiviteter i sommerens løb, som kan ses i den
fælles sommerkalender for Endelave.
Foreningen Endelave lægeurtehave har lagt et nyhedsbrev ud på vores hjemmeside:
www.endelave-laegeurtehave.dk
På bestyrelsens vegne
Sanne Gyde
Foto: Karsten Kragh Hansen

Foto: Karsten Kragh Hansen

Foto: Karsten Kragh Hansen

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

kl. 6:00 til 09:30

(før 7:30 aftales dagen før)

- Weekend og helligdage kl. 7:00 til 10:00

Køkken / restaurant
- Frokost
- Eftermiddagsservering
- Aftenmenu

kl. 11:30 til 14:00
kl. 14:00 til 18:00
kl. 18:00 til 21:00

Krostue mv.
- Mandag til torsdag
- Fredag / Lørdag
- Søn- og helligdage

kl. 11:00 til 22:00
kl. 11:00 til 24:00
kl. 11:00 til 22:00

Lukketider kun vejledende - Åben så længe det giver mening

Kongevejen 15 - Endelave - 8700 Horsens - Tlf. 75 68 90 21 - www.endelave-kro.dk - info@endelave-kro.dk
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august - september 2015
Fortælling fra hjerte til hjerte
Netop hjemvendt fra fortællekursus på
Vrå Højskole vil jeg gerne dele nogle af
indtrykkene med jer her på ”Kirkens Sider”.
På Vrå Højskole har man de korte ugekurser, som henvender sig til feriefolk
med særlige interesser. Den pågældende
uge var der fortællekursus, forfatterværksted og hundekursus. Det sidste hold forøgede antallet af ben med op til 80
(fraregnet antallet af loppeben) og bidrog
anseeligt til oplevelsen af skabelsens
mangfoldighed.
Højskolen tilbyder også de lange kurser,
og endelig har de sprogkurser, som er
specielt tilrettelagt flygtninge.
Derfor sad vi ved måltiderne til bords
med unge mænd fra Eritrea. Mennesker,
som var flygtet over Middelhavet fra krig og fattigdom. Vi førte samtaler af meget ringe indholdsmæssig værdi.
For flygtningenes danskkundskaber var omtrent lige så ringe som deres engelskkundskaber.
Til gengæld var viljen til at komme hinanden i møde af stor værdi. Hvert ord og hver gestik signalerede, at de unge
mænd for deres del helhjertede ville indgå i fællesskabet – og for ”de indfødtes” del, at de helhjertede ville åbne
kredsen for dem.
Nu lærte vi på fortællekurset, at kun 20% af det talte høres. Resten sanses uudtalt af kroppen. Kroppen er uhyre
sensitiv, når det gælder om at tolke tonen, stemningen og hensigten i det talte.
Vi lærte, at man i sine fagter ikke må ”skære historien ud i pap”. For tilhørerne er begavede mennesker, som sagtens kan danne deres egne billeder og på den måde fuldende historien. En håndbevægelse, der er tænkt som fremmende for historien, kan udføres så detaljeret, at den låser tilhøreren i et fastfrosset billede. Et billede, som slet ikke giver råderum for den mangfoldige billeddannelse, der kunne opstå, hvis bevægelsen havde være udført mere
åben – mindre kategorisk.
Jeg fik ikke megen konkret viden om de unge eritreeres liv, hvor de kom fra, eller om deres rejse op gennem Sahara til Libanon og derfra til Italien.
Jeg fik ikke ret mange informationer om deres muligheder, planer og håb for fremtiden. For på intet tidspunkt var
der over 20 % rigtige ord i vores samtale – snarere langt mindre.

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Jens Peder Baggesgaard mobil
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården:
Kirkesanger: Boje Lund
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Maren Andersen
Kasserer: Anna Marie Søvang
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75 68 90 52
51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
75 83 75 99
75 83 33 39
75 64 32 33
75 68 90 17

Næste menighedsrådsmøde:
torsdag d. 13. august 2015

Begravelser i Endelave Kirke
sommer 2015
Nora Tang
Bodil Tang Hansen
Børge Krogh

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Men ud fra deres blik, deres mimik – tonefald og kropssprog havde jeg
ikke det fjerneste problem med at forstå dem. De fortalte en levende
historie om at forlade alt kendt, om at sætte livet på spil, om stor lettelse
over at være nået så langt – og dertil om stor frygt for ikke at blive taget
imod. Deres blik fortalte umisforståeligt, at trygheden langt fra var taget
for givet.
Blandt deltagerne på mit kursus var en ung kvinde med jødisk baggrund. Hun fortalte om sin families flugt over Øresund i 1943 og ledsagede sin fortælling af en smuk jiddisch sang og dans.
Frit efter hukommelsen er teksten: ”Vi er alle brødre; vi er alle søstre; vi
er alle et – vi synger muntre sange”.
Sangen var i sin tone ikke munter. Den var inciterende og melankolsk.
Familien havde sunget den ganske, ganske tyst, da de sad i et bådehus i
Nordsjælland og ventede på at blive fragtet over i sikkerhed på den anden side af sundet. De sang den for at styrke modet og give håb på trods
af den fare, de befandt sig i.
Den sang og dansede vi den sidste aften i gården på Vrå Højskole, alle
vi fortællere in spe, håbefulde forfatterspirere, lykkelige hundeejere og
de unge eritreere med deres fortvivlende forhistorie og usikre fremtid.
Og vi var alle et.
Det fastfrosne billede vi får givet gennem pressen, eller som vi danner
os bag ligusterhæk og grænsebom, det falder fra hinanden, når der fortælles for os af 100 % mennesker. Så må vi åbne os for deres fortælling,
følge med dem i fantasien og sætte os i deres sted.
Det var, hvad jeg ville videregive hér – om det er i tråd med evangeliet,
som det høres om søndagen, vil jeg lade være op til den enkelte kirkegænger at afgøre.
Karen Holdt Madsen

HUSK! - Sensommertur med menighedsrådet
fredag d. 25.september 2015!

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

AUGUST
søndag d. 2.

9. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl

søndag d. 9.

10. søndag efter Trinitatis
Kirsten Ditlevsen

søndag d. 16. 11. søndag efter Trinitatis
aflyst
tirsdag d. 18. Gudstjeneste kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 23. 12. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 30. 13. søndag efter Trinitatis
Kirsten Ditlevsen

SEPTEMBER
søndag d. 6.

14. søndag efter Trinitatis
aflyst
TV-gudstjeneste fra Aarhus

søndag d. 13. 15. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl
søndag d. 20. 16. søndag efter Trinitatis
Knud Troldborg
søndag d. 27. Høstgudstjeneste
Jens Peder Baggesgaard

Som omtalt i juninummeret af Endelavebladet arrangerer Endelave Menighedsråd sensommertur til Det nye Moesgaard og Den begravede Bro
ved Vestbirk.
Afgang fra Endelave kl. 6.55
Afgang fra Snaptun kl. 19.00
Pris alt inkl. Kr. 175,Tilmelding senest fredag d. 4. september til Lars Herlev 40 83 67 01
eller Mette Skjold 75 68 90 03 / 30 20 20 29

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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Endelave har fået sin 2020-plan, og jeg vil skynde
mig med et tillykke, og samtidig sende en stor tak
til de mange, som har deltaget i fremstillingen af
den. – 2020-planen fremstår som en meget flot turistbrochure og fortjener stor ros for det smukke
layout.

05.30, og med en sejltid på 70 min. vil ankomst til
Snaptun være 06.40 og transporttid til Horsens ca.
15-20 min. – Den første afgang fra Snaptun vil så
være kl. 07.00, og det vil passe håndværkere, som
skal til Endelave ganske glimrende, så de kan komme i gang ved normal arbejdstids begyndelse.
–
Herefter bliver næste færgeafgang fra Endelave kl.
Ved nærmere læsning får man den tanke, at den 08.30 med ankomst i Snaptun kl. 09.40, og man
vist er blevet frembragt under et vist tidspres, og kan så være i Horsens til de fleste butikkers åbman ikke har haft tid til at udtænke mere konstruk- ningstid kl. 10.00.
tive tanker for hvordan man fortsat sikrer Endelaves fremtid som et bæredygtigt samfund. – Mit før- Men hvad så med børnene, som skal i skole på
ste indtryk ved gennemlæsningen var, at man ville Dagnæs-skolen? – Her er jeg måske lidt kynisk, da
forsøge at danne Danmarks største ”oldekolle”.
mit indtryk af børnene på Endelave er, at de trænger til at komme væk fra vor meget beskyttede tilOg hvorfor deltog jeg så ikke i planlægningen og værelse her på øen. Et par år på efterskole vil modudfærdigelsen selv? – Her må jeg erkende, at mit ne vore børn meget, så de er vænnet til den barske
væsen og evne til samarbejde ville komme til at virkelighed, som de jo alligevel kommer ud for seskabe problemer, så udarbejdelsen nok ville glide nere i livet.
noget lettere uden min deltagelse.
Undskyld mine tanker fra ”en sur gammel mand”.
Jeg har den faste overbevisning, at muligheden for Børge Birkmose
yderligere bosættelse på Endelave er afhængig af
færgefarten og folks mulighed for at komme på arbejde på fastlandet, herunder arbejde i Horsens.
Den første færgeafgang på hverdage må være kl.

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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Italiensk drama på Endelave

”GuidOpera” aflagde igen i år Endelave og Skippergården et besøg. Og igen var det en stor succes,
der trak cirka 160 begejstrede tilskuere til fra både
nær og fjern
I år var det den dramatiske opera ”Tosca” der var
på plakaten. En opera, der både bød på helte og
skurke, had og kærlighed. Operaen foregik på italiensk, men inden forestillingen sørgede Guido
Paevatalu, der er instruktør, scenograf og sanger i
forestillingen, for at fortælle grundigt om handlingen, så også de ikke italiensk kyndige blandt publikum, kunne følge handlingen.
Vejret var næsten lige så dramatisk som selve operaen og startede med bagende sol, der gjorde, at
orkestret måtte placeres under solsejl, men i takt
med, at dramatikken steg i forestillingen, trak mørke skyer sammen over scenen, og i slutningen af
første akt begyndte det så småt at dryppe. I pausen åbnede himlen sig for alvor.

Foto: Kaninen Katrine

Orkestret blev hurtigt rykket ind i porten, så instrumenterne ikke skulle tage skade af vandet.
Den gode stemning blandt såvel sangere, orkester
og publikum var dog ikke til at ødelægge, og det
hele blev taget med et smil. Flere tilskuere udnyttede den lidt forlængede pause til at hente paraplyer og regntøj. Regnen var dog ophøret, da anden
akt gik i gang, og dramaet på scenen kunne fortsætte.
Mon ikke, det nu kan kaldes en tradition, at der afholdes sommeropera på Skippergården, og vi kan
se frem mod endnu et smukt drama fra GuidOpera
til næste sommer?

Foto: Kaninen Katrine

Malte Nyholt

Foto: Kaninen Katrine

Foto: Hanne Holm

Foto: Kaninen Katrine

15

NATUREN OMKRING OS

// 13. ÅRGANG 2015

Den lidt skæve sommer

Hele året har det været som om årstiden har været
forskubbet ca. 14 dage i forhold til kalenderen. Alting har været forsinket, - foråret lod vente på sig,
så landmændene kom senere i gang med markarbejdet og såningen, - træernes blomstring og løvspring var senere end normalt, - temperaturen har
i foråret været et par grader lavere, - og nu, hvor
høsten normalt skulle være i gang, er det første
prøveskår taget for at vurdere vandindhold og kvalitet. – Og så har det blæst fra nordvest med frisk
til hård vind langt de fleste dage, så man næsten
ikke har kunnet finde et læsted med mulighed for
at nyde solen en lille smule. – Men hvad? Har det
ikke blot været som sommeren var før i tiden, før
vi fik de seneste års ekstremt varme somre, som jo
har toppet listen over de varmeste somre, siden
man begyndte at registrere noget sådant.
Fiskeriet er dog startet meget normalt, og dyrelivet
på Endelave har det også godt og synes ikke at
være påvirket af noget forandret, dog var redebyggeriet vist lidt senere end normalt. – Når jeg står
tidligt op for at røgte mine garn, møder jeg mange
af øens dyr og fugle på vejen østpå. Gulspurvene
sidder på vejen, men er dog årvågne nok til at
komme i luften, - fasankokken står i vejsiden på
sin runde i sit territorium, og han lader sig ikke sådan skræmme af en rustbunke, som kommer farende, men for skams skyld må man vist lige se
lidt ind til en af fruerne inde i terrænet. Rådyrene
er lidt stivbenede af morgenkulden, og man må
være forberedt på, at de pludselig kan komme ud
på vejen, både i byen og ude på landet. – En fræk
lille ræv lister over vejen, og stiller sig ind på marken for at vente på, at jeg kommer forbi, så den
kan komme videre på sin jagt på føde til sine hvalpe. – Og naturligvis møder jeg mange kaniner, som
er kommet ud fra boet for at få noget morgenmad.

lysende lygter afslører alt levende ved strandkanten. – Mens jeg får mine vaders og redningsvest
på, kan jeg se en stor havmåge, -Svartbag eller
Sildemåge, - være godt i gang ude ved garnet. En
gang imellem laver den et par slag med vingerne,
som om den vil lette, men ikke kommer fri af vandet. Måske har den fået sine ben ind i garnet? Og
der er også en sæl, som er godt i gang med at
tømme garnet for fisk, så jeg får travlt med at
komme der ud, men længe før jeg ankommer, er
begge dyr trukket længere ud, så de er i sikkerhed.
Heldigvis er der også fisk nok til mig, og så gør det
ikke så meget, at andre væsener også får lidt af
naturens overskud. Der var 30 makreller til mig,
samt nogle rester, som sælen havde levnet, og en
meget sønderbidt makrel, som havmågen havde
efterladt. – Rejefiskeriet er gået på hæld, skønt
man stadig kan fange rejer til en rejemad, men det
tager længere tid at sortere de lidt større rejer fra
mængden af små rejer. Men vort vinterforråd er
sikret og lagt i fryseren. – I år har vi ikke hørt om
fangst af multer i vort farvand. – Og så hører man
om observation og fangst af en ny multe-art fra
andre dele af landet! – Multerne plejer vi at fange i
bugten, men den vedvarende nordvestenvind har
vanskeliggjort fiskeri efter dem, og det par gange
jeg har forsøgt er det blot blevet til nogle dejlige
skrubber, så fiskeriet ikke var helt uden gevinst.

Man vil starte en større undersøgelse af forekomst
at alt dyre- og planteliv i de danske farvande, og
den skal løbe over det næste par år. Alle kan deltage med deres observationer, som samles ind på en
større database ved et af universiteterne. Men det
skal du nok blive oplyst om gennem både den trykte og de luftbårne medier. – Når man stryger rejer,
fanger man mange forskellige fisk, og nogle fiskearter er blevet meget almindelige ved vor kyst det
seneste år. – Havkarusse og Savgylte er et par af
- Ude ved kysten trækker edderfuglene ud på van- dem, og jeg har haft den store glæde at fange nogdet for at komme væk fra den larmende fredsfor- le af de små ål, som jeg var med til at sætte ud
styrrer, som kommer brummende og med sine to

vestjyskbank.dk/horsens

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
Ring og aftal tid

Zoneterapi - Massage - Kranio sakral terapi
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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
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året før. De var nu vokset til små pindeål, så de var og morellerne har været længe om at blive modne,
ikke alle trukket til andre kyster for at finde et og stæreflokkene har fløjet utålmodigt rundt på udferskvandsudløb at trække op i.
kig, og i år får de tilsyneladende konkurrence fra de
mange alliker, som vi efterhånden har fået boende
Vi er måske på vej til at få det første ørnepar til at herovre. Skorstensfejerne havde stort besvær med
slå sig ned som ynglefugle på Endelave. Et yngre de mange allikereder i folks skorstene, og vi må
havørne-par bliver set omkring Bremaa gentagne opfordre alle husejere til at få allikeriste anbragt i
gange, så redebyggeri kan måske forventes indledt toppen af skorstenen, så adgangen til redebyggeri
her i efteråret. Så lyst- og fritidsfiskere får måske forhindres, og måske vil skorstensfejerens regning
snart konkurrence om fangst af vore mange havør- være tilskyndelse nok.
reder.
Nok for denne gang, og må vi så håbe på en skøn
Bærhøsten er i gang i haverne, - lidt senere end eftersommer med vindstille dage og sol fra morgen
normalt, men med mange bær, så der er grundlag til aften!
for stor produktion af marmelade og syltetøj. Anderledes ser det ud med blommer og nødder, som Børge Birkmose
vist ikke vil give et normalt udbytte. Kirsebærrene
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Festlig dag på flyvepladsen - for både nye faldskærmsudspringere og publikum.
Instruktørerne var fra Aarhus Faldskærmsklub.
Fotos: Hanne Holm

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

17

EFK

// 13. ÅRGANG 2015

Museets sommer aktiviteter.

I år har Museet været mere aktiv end sædvanligt,
idet selve sæsonåbningen startede den 16. maj, 14
dage tidligere end ellers og slutter også 14 senere i
september, pga. rabatpriser på personbilletter til
færgen. Vejret i maj var jo ikke i sommerhumør, så
vi mærkede ikke det store turistsus!
Lørdag den 23. maj afholdte vi en god og velbesøgt
reception ifb. med udgivelsen af den nye bog:
”Vandring i Endelave By”, der handler om landsbyens udvikling efter at gårdene flyttede ud i agerlandet, og nye huse skød op og blev til et driftigt bysamfund. Det er husenes ”levede liv” der fortælles
om i tekst og billeder med et strejf af gode historier
og lun humor. Bogen kan købes hos ” Den gamle
Købmandsgård” samt på Endelave Museum!
Den 9. juli havde vi en guidet cykeltur Øvre rundt
samt Louisenlund og byen. Vejret var mildest talt
dårligt, så kun få havde taget færgen, et par var
fløjet herover og nogle enkelte sommerhusbeboere
var også mødt op. En halv snes cyklister startede
op fra havnen, og undervejs gjorde vi holdt ved
Thildehuset, hvor Frank Nielsen var så gæstfri at
invitere os indenfor til en kop varm kaffe. Han holdt
et interessant lille foredrag om oldtidsfund her på
øen. Op på jernhesten igen, men tit måtte vi af
igen, for at høre Anders Grosen på engagerende vis
med ord og fakter fortælle om henfarne begivenheder af enten faktuel eller hypotetisk art eller landskabets opbygning, som bogstavelig talt er mere
jordnært! En strabadserende men spændende dag!

Foto: Birthe Grosen

Den 23.juli havde vi igen et arrangement, denne
gang i relation til vores temaudstilling ”krigsårene
1940 -1945 på Endelave”. Vi havde inviteret til
”krigskaffe og kage” i Museumsgården. Der blev
vist og fortalt, hvordan man lavede kaffe af Richs
eller selv ristede rugkerner og cikorie og malede
det i kaffekværnen, hældte i ”Madam Blå” kandens
stofpose og hældte kogende vand på. Så kunne
man ”nyde” duft og smag sammen med gammeldags ølkage (opskriften er lagt ind på Museets
hjemmeside www.endelave-museum.dk ) og tænke
på gamle dage, før end man kunne komme tilbage
til nutiden med en moderne kop BKI kaffe! Vi havde Tove Hoe til at hjælpe og krydre det hele med
hendes gode historier om stort og småt og om,
hvordan hun selv som barn huskede
besættelsesårene. Det blev et tilløbsstykke med ca. 150 mennesker i
godt sommerhumør og en dejlig sol.
Rammerne i gården er perfekte til
den slags arrangementer, nu har vi
prøvet det, og det bliver bestemt ikke sidste gang, Museet vil være aktør her!
Endelave Museum
På bestyrelsens vegne
Inge Grosen

Foto: Kaninen Katrine

Ørnevej 18 | 8766 Nørre Snede | tlf. 75 77 10 40 | www.nrsnede-avis.dk | mail@nrsnede-avis.dk
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Alle skal føle sig trygge – i hjemmet og på ga- Flemming Damgaard Larsen
den
Medlem af Folketinget
Ø-ordfører for Venstre
Danmark er et trygt land at leve i, men det har vist www.fdl.dk
sig, at nogle områder ikke er trygge nok. Der har
senest været episoder på Fanø og Ærø hvor politiet
ikke har været til stede på øen, når der har været
brug for dem. Da de blev tilkaldt på Ærø, var responstiden omkring 2 timer og det er foruroligende.
Alle skal føle sig trygge og det er i høj grad myndighedernes tilstedeværelse på øen der skaber dette – også når der ikke er brug for dem.
Som ø-ordfører for Venstre arbejder jeg hver dag
på at optimere leveforholdene på vores småøer. Jeg
deltog derfor i et åbent samråd med justitsministeren for nyligt om netop denne problemstilling med
politiets lange responstid.
Ministeren var enig i, at politiets tilstedeværelse
skaber tryghed. Hun mener dog ikke, at der ikke
kan gøres meget ved situationen, da der ikke er
økonomi til en politistation på hver ø. Jeg er helt
enig i, at der ikke kan være politistationer på alle
vores småøer, men jeg mener ikke, at vi kan stille
os tilfredse med situationen som den er nu. Slet
ikke i kølvandet på de seneste måneders begivenheder. Der skal føres en strammere ø politik, så
responstiden bliver kortere og beboerne kan føle
sig trygge. På den måde kan vi fortsat bevare de
levende helårssamfund på øerne.

NYBOLIG HORSENS EJENDOMSKONTOR
Vitus Berings Plads 6 - 8700 Horsens - Tlf.: 76 28 26 00
E-mail: 8701@nybolig.dk - www.nybolig.dk
mandag - torsdag: 9.00 - 17.30

Åbningstider:
fredag 9.00 - 17.00

lørdag/søndag: efter aftale
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Baronen på Louisenlund 2

I den forrige artikel om Baronen på Louisenlund
kunne vi se, hvordan Arne Tambo beskrev sit og
Viggo Knudsens møde med baronen på Louisenlund i 1947. Den omtalte ”baron” var Bertram Walter Edward Christmas-Dirckinck-Holmfeld. Han var
født på Frederiksberg d. 17.5.1897 og døde i Horsens d. 27.6.1972. Han levede et omskifteligt liv. I
Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon udgivet i
1959 står der om ham: ”Landbrugsuddannelse,
rejser i Europa, Asien og Amerika. Ejer af Fuglsø
ved Havndal 1928-33, inspektør på Skjern Hovedgård ved Randers til 1946, nu bosat i Horsens.”
Hans litterære værker bestod af en fin samling
jagtfortællinger, Fra Krat og Kær, af bidrag til
Dansk Jagttidende og gennem mange år var han
medarbejder ved Horsens Folkeblad, hvor han havde ugentlige artikler ”Fra krat og kær” underskrevet ”jægermester Feld”.
I nekrologen i Horsens Folkeblad fra d. 1.7.1972
stod bl.a.: Holmfeld var et særpræget menneske
og lidt af en urolig natur, der i sine yngre år havde
eventyrblod i årerne og fik set og oplevet meget
ude i den store verden. Herhjemme blev han landmand, dels selvstændig, dels godsinspektør og tilsynsførende med store arealer, bl.a. i Vestjylland.
I sin tid drev han gården ”Louisenlund” på Endelave, men flyttede til Horsens da han blev gift med
læge Elna Holmfeld.
I sine mange år i Horsens fortsatte Holmfeld med
at dyrke sin store interesse for friluftsliv og jagt.
Han elskede naturen på alle årstider og at stå tidligt op om morgenen og gå tur i skoven med sine
hunde. Hans anden store interesse var arkæologien. Han vidste meget om Danmarks oldtid og havde gennem årene held til at gøre interessante fund
ved de udgravninger, han deltog i. Til en karakteristik af kaptajn Holmfeld hører også hans meget
aktive indsats i modstandsbevægelsen under den
tyske besættelse.” Han var modstandsmand omkring Skjern og Bjerringbro vest for Randers.
I maj 1947 kom en ny læge til Endelave, Elna
Blæsbjerg Kirk, der var født i Struer i 1911, og hun
virkede på øen
indtil
september
1949, hvor hun
blev praktiserende
læge og skolelæge
i
Horsens.
DirckinckHolmfeld kom til
Endelave som inspektør for Louisenlund i 1946,
og både han og
den ny læge har
nok følt sig som
fremmede fugle i
det lille samfund
på øen. De fandt i
alt fald sammen
og blev gift d.
28.4.1948 i Nørbæk Kirke ved
Randers.
Farbror Walter Christmas som ung officer
Den kendte Tv(Wikipedia)
journalist Gregers
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Fire modstandsfolk efter Danmarks befrielse. Dirckinck-Holmfeld ses
til venstre. (Frihedsmuseet)

Dirckinck-Holmfeld fortæller i et brev om sin relation til Chr. Dirckinck- Holmfeld, at ”Det er en langt
ude slægtning. Jeg har aldrig mødt ham, men engang besøgt hans enke, der var læge i Horsens.
Hun brugte vist kun Holmfeld-efternavnet. Hendes
mand, forvalteren, tilbragte efter sigende en del år
som oberst i den engelske hær i Indien. Jeg har
fået overleveret en anekdote om ham, som maleren Arne Haugen Sørensen fortalte mig engang.
Eller var det hans bror billedhuggeren Jørgen H.S?
Han havde været feriedreng på Endelave hos obersten, og kunne berette, at obersten engang var
blevet træt af, at hans kone hele tiden havde radioen kørende, mens hun stod og strøg ved strygebrættet. Da hun ikke slukkede, trak han sin gamle
tjenestepistol og skød - ikke konen, men radioen.”
Dirckinck-Holmfeld fulgte med sin kone fra Endelave til Horsens i september 1949. Sammen fik de
sønnen Steen Walter. Vi kan følge dem i vejvisere
og se, at de i 1954-58 boede i Rædersgade 2, og i
1961 boede på Torvet 28, begge steder i Horsens.
Dirckinck-Holmfelds stillingsbetegnelse skiftede
med årene. I kirkebogen ved brylluppet i 1948 står
han som inspektør (på Louisenlund), og i senere
vejvisere er han i 1954 museumsinspektør, i 1956
baron og i 1958 kaptajn.
Bertram Walter Edward Christmas-DirckinckHolmfeld stammede fra en usædvanlig slægt, som
navnene antyder. Hans tipoldefar Arnold Christian
Leopold Baron Dirckinck-Holmfeld kom fra
den gamle hollandsk adelsslægt Dirckinck, blev
nederlandsk oberst og flådekaptajn, men flyttede
senere til Danmark, hvor han 1806 blev optaget i
adelen og 1828 fik navn og titel som dansk friherre
af Holmfeld. Han fik sønnen Constant Peter Henrich
Maria
Walpurgis
Baron
DirckinckHolmfeld i 1799, der blev kammerjunker og amtmand. Hans datter igen Tusky Susanne Charlotte
Baronesse Dirckinck-Holmfeld f. 1841 blev
gift med Walther Edmund Christmas født 1834,
kammerjunker og premierløjtnant i hæren. Hans
far John de Christmas f. 1799 i København blev
kontreadmiral og plantageejer og i 1871 konstitueret som guvernør for De dansk-vestindiske Øer.
Hans far igen, John Christmas, stammede fra Devonshire i England. Walter Edmund Christmas fik
8. marts 1880 kgl. bevilling til at føje navnet
Dirckinck-Holmfeld til sit eget, uden dog at få
adelsrettigheder. Han blev kammerherre, hofjæ-
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germester og oberstløjtnant. Han fik 8 børn, deriblandt Edward Christmas-Dirckinck-Holmfeld,
som blev kammerjunker og premierløjtnant ved
livgarden. Denne Edward fik 3 børn, deriblandt Bertram Walter Edward Christmas-DirckinckHolmfeld, som Arne Tambo mødte på Louisenlund.
Den unge mand med det flotte navn havde under
sin opvækst først i 1900-tallet rig lejlighed til at høre eventyrlige beretninger om fjerne egne fra sin
vidt berejste farbror Walter Christmas (18611924). Farbroren blev uddannet i og virkede i en
årrække i søværnet, som han midlertidigt forlod for
at oprette en dampskibsrute på Amazonfloden. Det
kneb med at finde investorer til dampskibsruten,
men endte dog med, at et tysk selskab startede
ruten. Christmas vendte tilbage til søværnet, men
trådte i 1892 ind i den siamesiske flåde og deltog
her under en fransk-siamesisk krig i slaget ved
Pahnam, hvilket var klart i strid med de retningslinjer, han havde fået i Danmark. Resultatet var, at
han blev afskediget. Året efter gik han ind i den
græske flåde i krigen mellem Grækenland og Tyrkiet, dog kun for en kort periode. Han prøvede at
medvirke til salget af De dansk-vestindiske Øer til
Tyskland, men han måtte opgive og vendte derefter
blikket mod USA. Alt tyder på, at han af konseilspræsident H.E. Hørring fik lovning på provision,
hvis det lykkedes. Christmas rejste i hvert fald til
USA, men sagen endte i en stor skandale og ingen
penge til Walter Christmas. Derefter blev han succesrig forfatter til bl.a. den meget solgte serie af
drengebøger om Peder Most og hans oplevelser til
søs rundt om i den store verden.
Man kan forestille sig, at Bertram Walter Edward
Christmas-Dirckinck-Holmfeld efter sin ungdoms
lange rejser har haft svært ved at finde ro på Endelave som inspektør eller forvalter på Louisenlund.
Men han skrev d. 6.1.1949 en indgående beretning
til museumsinspektør, dr. phil. P. V. Glob, Nationalmuseet, om en lang række arkæologiske fund, som
han havde gjort på Endelave. Selv betegnede han
sig som Chr. D. Holmfeld, Kaptajn h.c., hvor h.c.
betyder honoris causa (lat.), for ærens skyld. Helt
systematisk gennemgik han 12 fundsteder på øen,
hvor de fleste ikke havde været beskrevet tidligere.
Han nævner, at ”jeg i den korte Tid jeg har været
på Øen, har gjort over 100 Fund spredt over hele
Øen”.
Avisen Frit Folk skriver d. 15.9.1949, at ”Nu har
professor ved Aarhus universitet P. V. Glob paa foranledning af tidligere inspektør på »Louisenlund«,
kaptajn Chr. D. Holmfeld, i sommerens løb foretaget undersøgelser paa øen, assisteret af frk. Inger
Jensen fra Nationalmusset.” Hjemme i Aarhus skrev
Glob en begejstret kronik i Aarhus Stiftstidende d.
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22.9.1949 om dette besøg.
Efter en gennemgang af
dagens mange oplevelser
skrev han, at ”Een dag er
ikke for meget til udforskningen af en hel ø. Mange
arbejdsdage ligger forude,
hvis alt skal undersøges og
udgraves grundigt. Naar
det har været muligt at
komme det hele igennem
paa denne korte tid, skyldes det Kaptajn Holmfelds
indgaaende kendskab til Elna ChristmasDirckinck-Holmfeld
egnen. Før han kom til Endelave, kendtes kun et par
bopladser og stedet for en sløjfet stendysse. Nu
hører ogsaa denne ø mellem de på oldtidsminder
rige øer.”
Glob fik dog tilsyneladende ikke tid til senere at undersøge øen, men det gjorde arkæolog ved Nationalmuseet
Therkel
Mathiassen.
Han
skrev:
”Undertegnede besøgte 9/9 54 Endelave sammen
m. Kaptajn W. Christmas-Dirckinck-Holmfeld og
besøgte følgende af hans lokaliteter.” Stederne
gennemgås herefter kortfattet og overfladisk, og
det blev kun til denne ene kortvarige rundtur. Siden
har der ikke været foretaget en samlet arkæologisk
undersøgelse af øens oldtid. Ved en senere lejlighed kan vi se nærmere på baronens fund set i lyset
af nutidens viden.
Anders Grosen

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

ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
Endelave,
8700 Horsens
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, tirsdag lukket
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99
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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.

- 11

10

FÆRGEKONTORET

www.endelave.dk

•

00

og i øvrigt efter tidsbestilling

mandag, onsdag
og torsdag

GODS TIL ENDELAVE

- 1500

10

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

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

Karsten Kragh Hansen

26 27 90 88

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

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

75 64 49 19

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Husholdningsforening

Kontaktperson

Hanne Krogh

86 43 43 02

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

75 61 56 56

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

Endelaves Venner

Formand

Kirsten Barner Nielsen

51 76 73 02

Grundejerforeningen på Lynger
Landsbyrådet - Horsens Kommune

Formand
Kontaktperson

Walther Knudsen
Jørgen Holm

29 72 87 25
20 61 17 17

Skolebestyrelsen - Endelave Skole

Formand

Desirée B. Hougesen

21 22 98 42

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Ø-sammenslutningen

Repræsentant

Jens Laurits Olsen

21 29 93 50
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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder
1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

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.

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.

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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