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JULESTEMNINGEN INDFINDER SIG PÅ ENDELAVE

DEN FØRSTE SNE KOM FORBI
Og mon ikke der kommer mere?
Foto: Anders Møller Olsen

Foto: Tove Slot

BUKKEN FRA VESTERBY
På jagt efter mad i vinterkulden
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En hilsen fra Havhornet
I juli måned 2001kom vi til Endelave for første gang. Efter flere
opfordringer fra Niels Johans søster og svoger til at komme og
besøge dem, sagde vi ja tak til et forlænget weekend ophold.
Den første dag ville svoger Per lige vise os lidt rundt på øen,
specielt Øvre, hvor han selv yndede at komme meget. Vi blev
selv meget bjergtaget af Øvre med det samme. Sikke en natur!
Mangeartet bevoksning, strand, duft, dyreliv osv.
Efter Øvre skulle han lige vise os et hus – Havhornet 9 – der var
sat til salg En rigtig Morten Korch-idyl med bindingsværk, små
vinduer og stråtag. Noget der gav mig hjertebanken og sommerfugle i maven, men vi havde ingen planer om at købe fritidshus,
så vi prøvede at slå det hen, men Per insisterede, og inden vi
vidste af det, befandt vi os på Vesterby 52A hos Inge og Bendt,
som havde huset til salg. Men vi skulle jo ikke have sommerhus,
og sommerfuglene i maven var sikkert væk næste dag. Det var
de ikke! Efter lidt snak frem og tilbage, sagde de næste dag, at
vi gerne måtte låne det et par weekender. En flot og stor gestus
fra deres side. Den 15. september 2001 overtog vi huset, og i
dag kan vi ikke forestille os et liv uden Havhornet 9 og Endelave.
Når vi kommer ombord på færgen i Snaptun, falder pulsen, og vi
Ole i haven på Havhornet
Foto: Niels Johan D. Andersen
begynder at slappe af, så tempoet er nede i rette niveau, når vi
når Endelave. Så sejlturen hører altså med som en del af øopholdet. Jeg er også holdt op med at gå med ur. Her gør jeg
tingene i den rækkefølge, der passer mig, og i det rigtige tempo. Tid er noget helt andet på Endelave end på
fastlandet. Jeg går i seng, når jeg er træt, står op når jeg er udhvilet. Jo, jeg benytter simpelthen mit indre
ur, hvilket for øvrigt er sundt for både sjæl og legeme. Det med uret betyder også, at der er masser af tid. Det
er f.eks. ikke ualmindeligt at bruge tre kvarter eller en time på at hente 6 æg, for der skal jo også snakkes,
måske endda over en kop kaffe med hjemmebag eller en kold øl i haven på en lun sommerdag.
Freden og roen på Endelave giver virkelig de bedste betingelser for at kunne hvile i sig selv. Den trafiklarm og
de støjende unge mennesker, vi er ”udsat” for i weekendens natteliv i Silkeborg er noget, som jeg er evigt
taknemmelig for at være fri for.
På Endelave er disse og lignende ting erstattet af lyden fra en buk eller en fasankok. På en skøn tidlig sommermorgen, gerne kl. 05.00, ynder jeg at stå op og gå en tur i haven med en kop kaffe og nyde duftene og
lydene.
Endelave gav mig også muligheden for at være ”landmand”. Jeg valgte at prøve lykken som kartoffelavler.
Jorden blev gjort klar og kartoflerne sat. Efter nogen tid hørte vi, at flere på Endelave undrede sig over, hvad
der foregik ude hos os. Det lignede 64 muldvarpeskud i kartoffelhaven! Og der findes ikke muldvarpe på Endelave. Forklaringen er, at jeg bymenneske ikke vidste, hvordan kartoffelspirer så ud, så jeg lavede en bunke
jord over hver kartoffel – den spire, der kom op i toppen måtte så være kartoffelspiren. Ved på den måde at
”præhyppe” kartoflerne undgik jeg at luge kartoflerne væk. Lidt til grin blev jeg – med rette – men man var
også ret overbærende med mig.
Ole Faurskov
Stafetten gives videre til de(n) tidligere ejer(e) af den Gamle Skole på Søndermølle.
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Søndag 4/12 2016
Julebanko
Endelave Kro

Søndag 11/12 2016
Lucia og 9 læsninger
Endelave Kirke

Lørdag 10/12 2016
Julemarked
Endelave Lægeurtehave

Lørdag 31/12 2016
Nytårsaften - åbent fra 23.30
Endelave Kro

Lørdag 10/12 2016
Julefrokost
Endelave Kro

Søndag 8/1 2017
Kagebord
Endelave Kro

ET GLÆDELIGT GENSYN
Jeg cyklede torsdag d. 17.11
Odense Havn rundt og pludselig
stod et gammelt velkendt vartegn
foran mig. Jo, Harald Blåtand tidligere Endelave Færgen, lå til
kaj. Ved opslag har jeg nået frem
til følgende:
· 1982 – 1998
Endelave Færgefart
· 1998 – 1999
L. C. Appelberg ApS
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· 1999 – 2001
Viking Ruten A/S

· 2011 –
Thea K ApS

· 2001 – 2003
Jan Kobber Larsen

Rygter siger at færgen nu skal
bruges til restauration i Odense
havn og selskabet bag færgen har
til huse i Tommerup på Fyn.

· 2003 – 2004
Lars Christian Appelberg
· 2004 – 2011
Sonte Shipping / Spar Shipping

Jesper Madsen
Vesterby 46

Den gamle M/F Endelave
Foto: Jesper Madsen
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Her følger passagertallene for de sidste to mdr og
2015 til sammenligning.
september:
oktober:

2016
5.740
3.814

2015
6.166
4.217

Glædelig Jul og Godt Nytår
Endelave Færgefart
Manuela Knudsen

Økologisk Besøgslandbrug

Kongevejen 67, Endelave, 8700 Horsens

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

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

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

DU RINGER – VI BRINGER

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

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde tlf. 76 83 21 00
juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk
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Træningslokalet
Træningslokalet er etableret og det bliver brugt rigtig godt. Der mangler stadig en skærm og andre småting. Der er mange ønsker på hvad der yderligere skal være. Vi er lidt begrænset da der ikke er så meget plads. Men det vigtigste er der, og vi er lydhøre over for alle de gode forslag der kommer fra brugerne. Åbningstiderne er hver dag fra kl. 8.00 - 22.00
Natura 2000
Den 16. november var der møde på Endelave Kro, inviteret af Horsens Kommune. Biolog Lene Thomsen
fortalte om de tiltag der er udført og om det, der kommer i den nye handleplan som er gældende indtil
2021. Med til mødet var konsulent fra Natur og Jordbrugsrådgivning Lars Gleerup, der fortalte om mulighederne for tilskud til naturpleje indenfor et Natura 2000 område. Der er fra Horsens Kommune lavet en
handleplan, som kan ses på Horsens Kommunes hjemmeside og der kan søges på:
Udkast til: Natura 2000-handleplan 2016-2021
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
Planen er kommet i offentlig høring.
8789 Endelave
Der var en kort frist, da vi fik mulighed for at vælge eget postnummer på Endelave. Da det skulle gå
hurtigt, valgte vi, at forslagene kunne komme via Facebook. Der var størst stemning for 8789, og det er
sendt via Ø-sammenslutningen til PostNord.
Der er nu kommet retningslinjer fra PostNord Danmark for oprettelse af selvstændigt postnummer. Al
lovmateriale er som bekendt langhåret og kan være lidt svært at gennemskue. Men der bliver fra PostNord anbefalet, at kommunen bliver inddraget i afstemningsprocessen. Det gælder både ved den praktiske gennemførelse samt dens grundlag. Herved kan stemmesedlen sendes via CPR og CVR. Registrerede foreninger og lign. skal opfattes som virksomheder. Det fremgår af notatet at, virksomheders stemme
vejer væsentligt tungere end privates i Trafik- og Byggestyrelsens endelige vurdering af, om resultatet
er i overensstemmelse med postloven, og der skal være et markant flertal til at postnummerændringen,
kan gennemføres.
Der kan kun afgives en stemme pr husstand.
Sommerhusejere kan ikke stemme.
Vi forventer, at afstemningen bliver inden for de næste tre måneder.
Sæt X i 2017 kalenderen
Generalforsamling
lørdag d. 11. februar kl. 14.00
Strandrensning
lørdag d. 8. april kl.
10.00
Endelave Fritids– og
Kulturforening
laver
mad til fællesspisningen om aftenen som
sædvanlig :-)
På vegne af
Beboerforeningens
bestyrelse
Maja S. Hoé

Så er der gang i træningslokalet
Foto: Maja S. Hoé
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SKOLEN
Januar, februar, marts, ”puff”, november og december – så lakker 2016 også mod enden. Tiden siden
sidst har været en vekselvirkning mellem ”Highlights” og den daglige, rutineprægede undervisning
som i sidste ende er den, der afgør om øens børn på
sigt kommer til at klare sig godt. Vi gør hvad vi kan –
og sætter en ære i at hverdagen skal være indholdsog udbytterig – men gerne på en måde, hvor ungerne oplever glæde og engagement i aktiviteterne.
Vi har fortsat gode erfaringer med at undervise alle
børn samlet, om end det stiller store krav til differentiering af undervisningen. Det faktum, at der stort
set altid er 2 voksne tilstede i klasselokalet kommer
børnene til gode – det er vi ikke i tvivl om. Onsdagene på Dagnæsskolen udvikler sig også. Fra udelukkende at være et socialt projekt kan vi nu se, at der
også følger et vist fagligt udbytte med. Samanda har
f.eks., via sine 7.klasses valgfag, fået mulighed for at
afprøve en række fag på gymnasieniveau. Det giver
nok hende bedre muligheder, når hun skal træffe sine uddannelsesvalg inden længe. Vores børn er også
så godt med i engelsk og tysk, at de er i stand til at
hjælpe deres klassekammerater på Dagnæsskolen,
når disse fag er på skemaet. Omvendt tager vi så
inspiration med hjem, til forløb i dansk, matematik,
billedkunst, osv., så skoledagene ikke opleves som to
adskilte verdener af vores børn.
Gang i undervisningen
Foto: Karsten Jensen
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– de tog sig tid til at bruge en eftermiddag sammen
med børnene, hvor der blev snakket om jagt og øvet
bueskydning. Det viste sig, at vi har indtil flere talenter i denne disciplin blandt børnene. Helt galt gik det
nu ikke med jagten, og dagen efter kom de igen for
at demonstrere flåning og partering af kaniner. Det
gav anledning til en seriøs, etisk diskussion med børnene om hvad der skal til, når man spiser kød. Altså
– der er dyr, der skal dø. Efter den obligatoriske runde med ”Adwr” under flåningen – hvilket dog hurtigt
blev stoppet af Franz, den yngste af jægerne som
også er naturvejleder ved Danmarks Jægerforbund,
som gav ungerne 5 sekunder til at sige ”Adwr” så
man kunne komme videre med demonstrationen. Det
endte op i to fraktioner blandt børnene, flertallet –
kødspiserne, var helt på det rene med nødvendigheden i processen, mens et mindretal – dem, der fremover ville være vegetarer – gik på gaden med plakater for at vinde gehør for deres synspunkt. Dagen
efter var deres synspunkt dog ændret til, at de ikke
var så vilde med at spise dyr, der så søde ud. Et lærerigt forløb.
Vi blev ikke helt færdige med jagt. Under bukkejagten kom Peter forbi med en seks-ender, for at vise
børnene hvordan sådan en ser ud indeni. Det er noget af det fine ved ø-skolen. Ungerne har muligheder
og får oplevelser ud over det sædvanlige. Mest takket være øens beboere, som meget ofte tænker skolen ind.
Den 7. oktober havde vi bedsteforældredag. Temaet i
historie er ”Hvem er jeg”. Vi har arbejdet med børnenes stamtræ. I den forbindelse var alle bedste- og
oldeforældre inviteret til kaffe og kage på skolen.
Børnene skulle så, ud fra nogle i forvejen forberedte
spørgsmål, gennemføre en spørgeundersøgelse om
barndommen, skolegangen, hvad legede man, osv.
på den tid hvor de var børn. Vi synes selv, det var en
fantastisk hyggelig dag og håber selvfølgelig at børnenes kære ”bedster” og ”older” synes det samme.

14. oktober var der skolernes motionsdag. Dette faste, årlige indslag på den sidste dag inden efterårsferien var i år tilrettelagt således at hvert barn, i samarbejde med Helle, selv havde sat mål op for en rute/
udfordring man ville gennemføre på cykel og ved løb.
Trods pivende blæst fik alle gennemført og flere forældre og øboer deltog aktivt ved at løbe sammen
med børnene – tak for det.
Her på skolen har kernefagene, dansk og matematik, Så skete der det forunderlige, at en søndag i oktober
høj prioritet. Men – vi kan gøre det på en måde, så kom Endelaveskolen pludselig i den landsdækkende
det opleves vedkommende for den enkelte.
Fra sidste deadline, der sluttede med den fantastiske
børneopera, er der løbende sket nyt – her og hisset –
ud over den daglige undervisning.
Den 22. september besøgte politietaten øen, med
uniform, skydevåben og hele udstyret. Det lykkes os,
under afpatruljeringen af hovedgaden, at få inviteret
ordensmagten indenfor på skolen for at fortælle lidt
om politiets arbejde. På billedet kunne det fejlagtig
se ud som om, at Mikkel var blevet arresteret som
hovedmistænkt i en større sag om æblerov i naboens
have. Vi vil gerne understrege, at der kun var tale
om en demonstration af politiets udstyr.
22. og 23. september havde vi besøg af buejægerne
Franz og Karsten. De var kommet til øen for at prøve
lykken med bue og pil på øens kaniner. Desværre
ikke det mest fantastiske tidspunkt, da den famøse
VHD-virus stort set havde lagt alle kaniner ned. Men
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Bedsteforældredag med mange gæster
Foto: Karsten Jensen

SKOLEN
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avis ”Politiken”. Avisen
har en praktikant, som
er ved at uddanne sig til
fotojournalist, dvs. en
journalist,
som
både
skriver og fotograferer.
Af uransagelige veje,
som vi ikke skal komme
nærmere ind på her,
kender hun perifert forfatteren af denne artikel.
Nå – hun ville gerne til
Endelave for at lave et
indslag om skolen, det
fik vi aftalt og søndag
den 16. oktober var der
en helsides fotoreportage
om Endelave Skole i en
landsdækkende avis.
Vi har i øvrigt også haft
besøg af en lærer fra
New Zealand, men i benovelsens febrilitet fik
jeg hverken taget billeder eller noget andet fornuftigt. Men der er egne i
verden, hvor der også er små skoler på størrelse
med vores – de bruger så bare fredagen til at stå på
ski :-)
Det kunne så bringe os videre til det næste – Mads
har skullet lære om koordinatsystemets 4 kvadranter. Bente har udtænkt et system, hvor det skal forklares med hvordan temperaturene falder, i takt med
vi kravler højere op ad bjerget. Yep – godt oplæg,
men 2200 højdemeter – det er altså noget abstrakt
for en 6. generations Endelavit.
Endelaveskolen i Politiken
Foto: Karsten Jensen

Så har vi gennem et stykke tid snakket om, hvorledes vi kunne gøre vores fine udeområde med shelters og bålhytte til en gedigen attraktion for øen. Der
er fine overnatningsfaciliteter, men noget som kunne
fylde opholdet ud med noget yderst meningsfyldt begyndte at tage form. Hvad nu hvis, vi kunne stable et
koncept på benene, hvor man kunne komme til Endelave, overnatte primitivt i shelters og så tage ud
og samle, hvad øen nu kunne byde på i form af fisk,
bær, vildt, frugt og andet. Og – så kunne tilberede
det hele i vores fine rammer. Det blev til en ansøgning til Friluftsrådet, om indkøb af bålgrej til 32.000,. Herefter skulle alt kunne koges, steges, bages og
ryges – til 55 personer. Vi fik en ansøgning strikket
sammen og Friluftsrådet bevilligede det halve – helt i
overensstemmelse med deres retningslinjer - ”For
hver krone du får i tilskud, skal du selv finde en”.

ånden viser sig. Lidt snak efter Endelave ½marathon, lidt skriveri til EKF og Endelave ½marathon, så var vi i mål og vi kunne sende bestillingen på det ønskede afsted. De to foreninger har simpelthen bevilliget det beløb vi manglede – vi takker
ydmygt. I har været med til at vores nye udeområde
bliver endnu mere attraktivt at besøge. Det kommer
til at dryppe på os alle. Den 1. november ankom der
1,2 m3 og 600 kg. bålgrej, som nu står i garagen og
venter på en ”juleaften” – den dag vi får tid til at
pakke det ud og tage det i brug.
Og af øvrigt nyt – de to bagerste lokaler i legestuen
er blevet til genoptræningscenter. Det forhindrer dog
ikke, at Endelavitterne i øvrigt kan bruge det til almindelig vedligeholdelse af kroppen og opbygning af
muskulaturen. Det bliver heldigvis flittigt brugt – der
er folk altid. Der er fremlagt en besøgsliste, hvor
man kan skrive, hvornår man har besøgt centeret, så
Beboerforeningen – der er primus motor i projektet –
kan få et overblik over behovet for åbningstid. Endelaveskolens børn er også blevet pisket gennem et
træningsforløb – det gør vi nok noget mere. Det er
den mest effektive vinteridræt vi kan tilbyde i den
mørke tid.

Peter kom forbi
Foto: Karsten Jensen

Forfatteren af denne artikel har – med glimt i øjet –
bemærket, at der er rigtig mange øboere, som har
besøgt centeret siden åbningen. Men, han har også
noteret sig, at rigtig mange navne kun figurerer en
gang :-)

Selvfølgelig blev vi glade for tilskuddet, men det Selvfølgelig skal der også et par billeder med af det.
bragte os kun halvt i mål. Men – så er det jo, at ø- Og selvfølgelig havde det været optimalt at bringe et
par billeder af et par svedende øboere i en romaskine eller på et løbebånd. Men, efter nøje etiske
overvejelser er det dog besluttet, at det tjener øens
omdømme bedst kun at vise billeder af maskineriet. :
-)
Næste gang, så bliver det sikkert Lucia, julepyntning
af færgen og hvad der nu ellers sker. Indtil da – rigtig god november og december, glædelig jul og godt
nytår.
Fuld fart på
Foto: Karsten Jensen

Karsten Jensen
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ET PAR JULE-TIPS
Gløgg er en dejlig decemberdrik både med og uden
alkohol. Virkningen er bare forskellig.
Hvis du har svært ved at komme i julestemning, så
kan du forsøge med et godt glas julegløgg. Her
kommer et par af Endelavebladets versioner

Familiegløgg til alle

2 dl appelsinsaft
og skal af ½ appelsin
2 dl vand
75 – 100 g sukker
½ liter frugtsaft fx solbær
100g rosiner
25 g hakkede mandler
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Æblegløgg

Skal af 1 ubehandlet appelsin
2 cm frisk ingefær
1 l æblemost
3 stk hel kanel
10 sorte peberkorn
10 nelliker
10 kardemommekapsler
1 stjerne anis
2 spsk mørk farin eller muscovadosukker
Tilbehør:
100 g lyse rosiner
100 g smuttede hele mandler
1 rødt æble

Krydderier: Hel kanel, ca. 5 hele nelliker, 3 allehånSkær skallen af appelsinen uden at få for meget af
de
det hvide med. Skær ingefæren i tynde skiver. Kog
æblemost op i en gryde med appelsinskal, ingefær,
Kog appelsinsaft med skal og
krydderier i 1 time. Si saften og
kanelstænger, peber, nelliker, kardemomme, stjervarm den op med frugtsaften.
ne anis og farin eller muscovadosukker. Kog det
langsomt op under låg, og lad gløggen simre under
Tilsæt rosiner og mandler.
låg i 45 minutter. Tag lidt af gløggen fra i en kasserolle, og lad rosinerne simre heri i 10 minutter. Lad
Hjemmelavet julegløgg
resten af gløggen simre i endnu 10 minutter. Skær
1 tørret pomeransskal eller
æblet i små tern. Fordel mandler, æbler og rosiner i
appelsin
glassene. Sigt gløggen, hæld den i glassene og ser1 stykke tørret ingefær
vér den med det samme.
1 hel kanel
5 nelliker
TIP Æ blegløggen er alkoholfri og kan drikkes
2 groft stødte
af alle. Du kan tilsætte calvados, portvin eller æblekardemommefrø
brændevin til gløggen, hvis du vil have den med
2 dl portvin
alkohol.
1 flaske rødvin
1½ dl rørsukker
1 dl rosiner
en god sjat rom
Lad krydderier trække i portvinen
et døgn under låg. Si krydderierne
fra og opvarm den krydrede
portvin med rødvin og rosiner og
sukker. Ikke over 60 gr.
Såfordamper alkohol og
den gode virkning.
Kom til sidst mandler og
evt. flere rosiner i.
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FOREDRAG
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Kina
歡迎來到中國

I denne kolde vinter d, kan det måske være rart at
drømme sig hen l andre ekso ske steder – og tage
en lille pause fra juleræset.
Det får vi chancen for
fredag d. 16. december kl. 20.00,
hvor Merethe Krogh vil vise billeder og fortælle
om sin tur l Kina.
Der vil blive serveret kaﬀe og kage
Det hele foregår i caféen i Lægeurtehaven.
Entré kr. 25.00
Med venlig hilsen
EFK

INFORMATION FRA FÆRGEN
Færgefarten har fået ny en hjemmeside www.mf-endelave.dk
og en ny mailadresse: endelavefaergefart@horsens.dk
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ENDELAVE KORT & GODT
Juletræer og pyntegrønt
sælges på Kongevejen 50, lørdag den
10. dec. Fra kl. 10
Gerne forudbes lling (evt. str.) hos
Ole tlf. 2086 0340 eller Richardt tlf.
2528 6552
Hvis du har en Facebook-proﬁl,
Så søg e8er og lmeld dig
”Ny en Endelave”
Her kan du afsæ9e ng og sager
på øen,
spørge om li8 l færgen, give og få gode
råd og meget andet
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Julegaveidéer
Glæd en du holder af
eller dig selv med de
populære bøger:
Vandring i Endelave
by og Vandringer på
Endelave begge i 2016
udgave
Pris pr. stk. 125,- kr.
Henvendelse:
Endelave Museum v/Lo9e Krogh, Søndermølle 3, Endelave tlf.
75 68 90 33 eller
Købmandsgården v/Per Hensen, Kongevejen 10, Endelave, tlf.75
68 90 04

PEJSETRÆ FRA
LOUISENLUND SÆLGES
Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter
Sanke træ op til 12 cm i diameter
Afhentet pr. rummeter 100 Kr.
Andre længder og kløvet træ efter aftale
Levering efter aftale

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

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

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

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

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

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 4. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk

11

december 2016 - januar 2017
At stemme sindet til højtiden
Vi er på vej ind i adventstiden, hvor vi for alvor begynder at
tænke på og forberede os til jul. Adventstiden er den periode
i kirkens år, hvor sindet stemmes til julen, hvor den store musik bryder ud i en lovsang af undrende jubel og jublende undren.

overfor sin egen
dom. Men i ordene
om dommedag, får
vi også at vide, at
det ikke er rædslen,
det skal ende med,
men i stedet Guds
rige.

Som pige var jeg til en klassisk koncert i Musikhuset i Århus.
Det har sikkert været en god koncert, men det eneste minde,
der står tilbage, er de lyde, der steg op fra orkestergraven
inden koncerten overhovedet var gået i gang. Det var en lyd
af summen, brummen og hylen fra alle mulige instrumenter
blandet sammen, og det lød ikke særlig godt.
Jeg forstod først senere, at det var lyden af instrumenter, der
blev stemt. Det var lyden af strengeinstrumenter, der blev
løsnet og strammet, og blæseinstrumenter, der blev varmet
op. Alt sammen lyde, der er vigtige for musikken, for instrumenterne skulle være stemt til at spille rent og ramme tonerne rigtigt. Hvis ikke instrumenterne er stemt, kan musikken
ikke bryde ud i renhed og jubel.

Vi skal høre om
Johannes Døberen,
der profeterer og
baner vej for Guds
søn, og med Helligåndens hjælp vil
Johannes’ stemme bane vejen for Herrens komme også i vort
sind og hjerte.

Udtrykket ”at stemme sindet til højtiden” er hentet fra musikken. Ligesom instrumenterne, der skal stemmes for at lyde
smukt, når musikken bryder ud, sådan skal vore sind stemmes, så vi til jul kan bryde ud i en lovsang af undrende jubel
og jublende undren, fordi Gud handler så underfuldt mod os.

Med de ord skal vore sind stemmes til højtiden. Ordene stemmer ikke med juleglansbilledet, som vi allerede nu opgives
af. Der er ingen nuttede engle og ingen julekrybbe med et
rødkindet spædbarn. Men til gengæld er der heller ingen krav
om rigtighed og perfektion, der kræves ikke et skinnende
hjem og storsmilende og artige børn og store, dyre gaver.

Men som det første skal vi høre om ærens konge, der rider
ind i Jerusalem på æselryg og teksten fra det Gamle Testamente, hvor der lyder et råb til de ældgamle porte om at løfte
hovederne og lukke sig op.

Det kræver tid at stemme et sind. Derfor er adventstiden fire
søndage lang, fire søndage, hvor strengene i os skal strammes Det, der til gengæld kræves er, at vi lader en anden end os
og løsnes og hjerterne i os varmes.
selv komme til os og med ham komme til os selv. Det kræver, at vi løfter hovedet fra alle glansbillederne og drømmene
Adventstiden er den tid, hvor sindet skal stemmes med bar- om, hvor rigtigt det alt sammen kunne være, hvis bare alting
ske og kærlige ord. Det er ord, der skal løsne og stamme de var anderledes, for kun sådan kan vi se, at der kommer en
indre strenge. Det er ord, der skal varme os op med den glæ- ridende imod os på et æsel.
de og sorg, som følger af at blive varm på steder, hvor man
gemte kolde hemmeligheder og afkølede rester af gamle bål, Han drager langsomt af sted, som skulle turen vare hele adforfrossent had og glemte lidenskaber.
ventstiden. Æslet bliver et billede på langsomheden, den tid,
det kræver at nå frem, den tid, det kræver at blive stemt og
Sådanne ord hører vi i teksterne i adventstiden. Vi skal høre rettet ud af gamle krav om egen magt over liv og kærlighed.
om dommedag, der kommer og griber mennesker med angst Det bliver et billede på den tid, det kræver af Gud at varme
og rædsel, som ethvert menneske må gribes af rædsel stillet vore kolde hjerter op til at tage imod ham.

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården
Kirkesanger: Susanne S. Kristensen
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Marianne Schønwaldt
Kasserer: Anna Marie Søvang
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51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
21 28 24 16
29 62 09 89
75 64 32 33
75 68 90 17

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

De ældgamle porte, der åbner sig med skurrende hængsler, bliver et billede på
os, der med knagen i indgroede tanker og bragen af opbrud i gamle vaner,
bliver åbnet mod ham, der gør alting nyt i os.
Advent betyder Herrens komme, og på en måde lever vi hele vores liv i advent, mens vi venter på, at tiden skal få ende, og Herren, Guds søn, skal komme igen og blive alt i alle. Vi lever hele vores liv i advent, hvor vore sind skal
stemme, så vi kan stemme i, når den store musik bryder frem.
Vi stemmes livet igennem til at være i fuld samklang med den tone, som vi
hver især blev skabt til at klinge med. Der strammes og løsnes i vore indre
strenge. Man ler og græder, man glæder sig og fyldes med vemod. Sådan må
det være, når man på en og samme tid skal opgive drømmen om alt det rigtige, men selv ville, og samtidig blive det, som Gud vil med én. Men det gør
godt at blive det, der er meningen med én.
Med barske og kærlige ord skal sindene stemmes til højtiden gennem adventstidens lange venten, men snart skal det kime til julefest, og også vore stemmer
skal klinge.
Bettina Erbs Hillers

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

DECEMBER
søndag d. 4.

2. søndag i Advent
aflyst

søndag d. 11. 3. søndag i Advent
Lucia og 9 læsninger
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 18. 4. søndag i Advent
aflyst
lørdag d. 24. Juleaften kl. 13.45
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 25. Juledag
aflyst

Lucia og 9 læsninger
Ved gudstjenesten 3. søndag i advent holder vi traditionen i hævd ved at starte
med skolens elever der laver Luciaoptog.
Derefter er der 9 læsninger, hvor vi i år ikke har nogen med udefra; til gengæld
har vi kigget på nogle engelske Christmas Carols på dansk samt nogle kendte
jule og adventssalmer, så vi får lov til at synge igennem i år. Lokale læsere og
Jens Peder Baggesgaard som liturg

mandag d. 26. 2. Juledag
Jesper Hyldahl

JANUAR
søndag d. 1.

Nytårsdag
aflyst

søndag d. 8.

1. søndag e. Hellig Trekonger
Karen Holdt Madsen

Lukning af kirken
Nu er jeg snart træt af at skrive hvornår kirken lukker. Så, med mindre Nationalmuseet går fuldstændig i selvsving, er planen nu at kirken er lukket fra d.
23. januar til 19. marts, hvor vi så gerne skulle have et nyt varmeanlæg på
plads. Der vil i perioden blive holdt nogle få gudstjenester i præstegården, så
Guds ord stadig vil være at høre på øen i lukketiden. Mere om det i næste blad.

søndag d. 15. 2. søndag e. Hellig Trekonger
aflyst
søndag d. 22. 3. søndag e. Hellig Trekonger
Jens Peder Baggesgaard

Adventsfest
D 1. december inviterer vi alle til samvær i præstegården kl. 19.30. Margit vil
spille, vi vil synge, snakke og hygge med glögg og kaffe og de småkager og
andet godt, I tager med hjemmefra.
På festlig gensyn
Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst

søndag d. 29. 4. søndag e. Hellig Trekonger
aflyst

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

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
21 39 19 70
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Det var knagende koldt. Vinden peb en om ørerne,
hvis man vovede sig ud, og sneen havde lagt sig
over hele landskabet, og den var nu ved at danne
driver overalt, så trafikken på den lille ø var helt
indstillet. – Hvordan ville vinteren ikke blive, hvis
det fortsatte på denne måde, og der var stadig et
par uger til jul. Der var jo heller ikke meget, som
skulle ordnes ude; efterårsarbejdet var jo gjort, og
nu stod kun juleforberedelserne for døren. – Noget
anderledes så det ud for den mærkelige eneboer,
som boede i en lille hytte ude ved skoven, hvor han
hutlede sig gennem tilværelsen ved at arbejde for
de forskellige landmænd, som lige havde et mindre
job, de ikke kunne afse tid til selv. – Fra kommunen blev der også uddelt lidt økonomisk hjælp op til
de forskellige højtider. Hvor han stammede fra vidste ingen, men hænderne sad rigtigt på ham, og
hovedet fejlede heller ikke noget.
Han var en flittig gæst på det lille bibliotek på øen,
og han købte en del petroleum til sine lamper, da
der ikke var elektricitet i hytten. Han havde fået lov
til at samle nedfaldne grene i skoven, så kakkelovnen kunne varme lidt, men med den megen sne
kunne han næsten ikke finde noget brugbart at
brænde, og han havde ikke skaffet et større vinterforråd. Han boede sammen med en stor norsk

skovkat med øreduske og
svømmehud mellem tæerne.
Men den var forsvundet i et par
dage; måske fordi det blev for
koldt i hytten, og han jo næsten ikke var hjemme at holde
den ved selskab; - han måtte
jo bruge meget af dagen til at
samle, hvad der var at finde af
kviste og grene, banke disse
rene for sne og is.
En uge før jul kom nabokonen
fra en af de nærliggende gårde
over til ham og fortalte, at de
skulle have killinger sammen,
og spurgte ham, om han kunne aflive disse, når de
blev født. – Konen var blevet enke et par år tidligere, og eneboeren havde hjulpet hende med nogle
ting på gården det sidste par år. Selvfølgelig kunne
han hjælpe hende med denne opgave også, skønt
han ikke var meget for det. – Det trak lidt ud med
kattens fødsel, og to dage før jul blev eneboeren
inviteret over og holde juleaften sammen med nabokonen, så de evt. kunne afvente at fødslen måtte
blive samme aften, og dette lille problem kunne blive ordnet ved samme lejlighed. – Han sagde selvfølgelig tak for det gode tilbud, og spurgte om han
måtte tage sin kat med over, hvis den var hjemme.
– Så kunne de jo begge blive varmet rigtig godt
igennem. – Nu havde han blot et lille problem, hvad skulle han give hende i julegave, - det lå jo
ligesom i luften, at det gjorde man anstændigvis,
og han havde tilsyneladende gode manerer med sig
fra sit tidligere liv. – Den daglige kost bestod mest
af fisk, som han fangede ude på det lave vand, som
omgav øen. Og lidt mere lyssky fangede han også
harer og kaniner i snarer, som han satte op, godt
skjult for det utrænede øje. – Men kunne han komme med noget sådan; han ville jo afsløre sig som
krybskytte. – Heldigvis fangede han en pæn havørred samme dag, og denne kunne han roligt komme
med.

Glashuset

Birkunst

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

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

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

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

•
•
•
•

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44

EN JULEHISTORIE
Han måtte jo også gøre sig lidt pæn, - blive ordentligt vasket. Heldigvis havde han fundet en varmekedel, som kunne stikkes ind i det øverste hul i
kakkelovnen, ude på lossepladsen, så det var blevet lettere at lave varmt vand. Og hans pæneste
tøj blev fundet frem, skønt det vist ikke sagde ret
meget, og slet ikke kunne sammenlignes med,
hvad bedre stillede folk tog på sådan en dag. – Dagene er jo korte ved juletid, og han ville komme
medens det endnu var lyst, så han kunne skovle
lidt sne for fruen, og hun ville nok helst ikke have
ham hængende i køkkenet, mens hun lavede mad.
– Han havde heller aldrig været inde i stuehuset
før, men han blev inviteret inden for og blev bænket i en lænestol med en kop kaffe og nogle småkager, dagens avis og besked på at vente på, at
hun kaldte på ham. – Han havde god tid til at se sig
omkring, og han så, at bogreolerne var fyldt godt
op med mange spændende titler og et større udvalg, end det lokale tilbud på det lille bibliotek.

ENDELAVEBLADET // 14. ÅRGANG 2016

livsførelse, som bestemt ikke var misundelsesværdig. Efter en psykisk nedtur var han nu ved at komme lidt til hægterne igen, og han var begyndt at
tænke lidt over fremtiden, og han kunne nok tænke
sig en lidt mere behagelig tilværelse.
I løbet af aftenen var vejret gået over i en regulær
snestorm, og han blev overtalt til at overnatte i et
gæsteværelse, og her kunne hans skovkat også
opholde sig.
Hun var lidt ældre end ham, men var dog ved at
være klar til at komme videre med livet. Dog ville
hun ikke presse sig på, og alt gik i al ordentlighed
denne nat. – De havde begge følt, at deres fællesskab med interesse for bøger og natur faldt godt i
hak, og de aftalte at holde nytårsaften sammen. –
Ja, og så gik det jo, som det skal i sådan en julehistorie, og inden længe var han godt installeret som
mand i huset.

Og snip, snap, snude, så er den historie ude!
Den gravide kat, som var fruens indekat, lå i en
stor kurv med tæpper omkring, dog var der lagt Glædelig Jul
aviser ud under hende, så de kunne tage noget af Børge Birkmose
den forventede væske og blod, som følger med en
fødsel. Katten så også noget urolig ud, og gav nogle klagende lyde fra sig, så det kunne vist ikke vare
længe før det skulle til at ske. – Og selvfølgelig
skulle det netop ske, da de lige havde sat sig til
middagsbordet, og det skabte nogen uro. Dog blev
de enige op, at katten nok kunne klare fødslerne
selv, og de kunne spise i fred og ro. Det blev en
hyggelig aften, hvor de fik talt en del om bøger,
som jo tilsyneladende var begges store passion.
Men så skulle han jo i gang med det knap så spændende med at aflive killinger. – Katten havde fået
fem killinger, og et par af dem lignede bestemt
hans skovkat. De blev enige om, at de hver ville
have en af killingerne, så der måtte aflives tre. Det
er noget af det værste, man kan blive sat til at råde
over liv og død. Men han kendte en meget effektiv
måde at aflive killinger på. Først blev de smidt
hårdt ned mod cementgulvet, og derefter skar han
hovedet af dem, mens de var bevidstløse. – Det
største arbejde var dog at grave et hul i jorden, da
denne jo var frossen, men sneen havde dog gjort
lidt gavn som isolering, og det lykkedes at få dem
gravet godt ned.
Vel inde i varmen igen var det
blevet tid til juleaftens hygge, og
han kunne komme af med sin gave til fruen. Hun blev meget overrasket, og det var jo ikke så tit at
hun fik fisk, da der ikke var noget
videre fiskeri på øen. Og hun
havde strikket en hue, som kunne trækkes godt ned over ørerne,
når det var rigtig koldt, og den
blev modtaget med stor tak. – Så
blev der stillet kaffe og konfekt
frem, og aftenen forløb med hyggelig udveksling om deres tidligere liv. Begge havde de mistet deres livsledsager, og det havde
været værst for eneboeren, og
dette var skyld i hans nuværende
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Gang i æblepresningen
Foto: Sanne Gyde
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I efterårsferien blev
der afholdt møde
for medlemmer af
Foreningen Endelave Lægeurtehave i
Lægeurtehavens
cafe, hvor der blev
diskuteret forskellige scenarier, hvis
det ikke lykkes at
finde en forpagter
til sæson 2017 og
gerne frem i tiden,
som vil forpagte
alle tre virksomhedsområder: Besøgshave, produktion og butik samt
cafe eller dele deraf.

annoncere efter forpagter i større omfang end det
tidligere har været normal kutyme at gøre bl.a. i
dagblade og online
Bestyrelsen fik mandat blandt de fremmødte til at
annoncere i et par aviser og på nettet.
Annonceringen har givet resultat, og der har været
flere henvendelser på annoncen.
Der har været tre henvendelser fra ansøgere, som
er meget kvalificerede til at kunne varetage forpagtning af alle tre kerneområder. Bestyrelsen arbejder videre med disse tre seriøse henvendelser
og holder samtaler i uge 1 2017.
Horsens kommune har været positiv indstillet overfor vores forespørgsel om hjælp i haven og har
stillet 15 timer til rådighed til havearbejde fra senior medarbejder på Endelave.

I forhold til besøgshaven var der enighed om, at Men alt drejer sig jo ikke kun om forpagtning. Selvdet var vigtigt at holde haven luget og ukrudtsfri, få om det optager bestyrelsen og medlemmerne meklippet hække mm., så haven ikke gror til i ukrudt get.
og kommer til at fremstå som et vildnis.
I efterårsferien blev den legendariske æblekageDer var forslag om hjælp fra Horsens kommune til konkurrence afholdt med så stort antal besøgende
havearbejde i form af hjælp fra kommunal senior at flere måtte gå forgæves. Omkring 120 mennemedarbejder, som i forvejen arbejder med at holde sker fik spist sig igennem de dejlige æblekager,
grønne kommunale områder på Endelave. Frede som deltagerne havde bagt. Der var 14 tilmeldte
Lassen, , som har god kontakt til Horsens kommu- kager.
ne vil tage kontakt til kommunen og drøfte denne Årets vinder af konkurrencen blev Tilde Bønnelykke
løsningsmodel, som vil være omkostningsfri for Søvang. Andenpladsen gik til Freja Søvang og tredbegge parter.
jepladsen blev tildelt Pia Briesemeister. Udover andenpladsen blev Frejas vinderkage også kåret til
Der var forslag om at etablere et salgsfællesskab, publikums favorit.
hvor øens små producenter kan sælge deres pro- Kagerne blev vurderet og prøvespist af et yderst
dukter i Lægeurtehavens butik i forhold til de reg- kvalificeret dommerpanel med udtalt sød tand for
ler, der er gældende i forhold til godkendelser fra kager og desserter og der var enighed i dommerpafødevarestyrelsen.
nelet om vinderkagerne.
Produktionshuset vil da være en oplagt mulighed til Dommerpanelet bestod af Jørgen Holm Petersen,
brug for fremstilling af produkter, da denne har Carsten Jørgensen og Arne Krogh.
godkendelse til fremstilling af fødevarer til salg. Vinder af årets æblekage konkurrence får sit navn
Produkterne skal mærkes efter gældende regler.
på en sølvplade på vandrepokalen og får den ære
at få vandrepokalen indtil næste vinder bliver kåret
Der kom en række forskellige forslag til virksomhe- i 2017.
der, organisationer mm, som kan kontaktes, hvis
det bliver aktuelt.
Der har også været gang i æblemosteriet gennem
efteråret. Der er produceret mange tusinde liter
Bestyrelsen foreslog, at der blev brugt penge til at æblemost i Lægeurtehaven.

Flotte æble-kreationer
Foto: Kirsten Fenger
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En af de flotte kager
Foto: Kirsten Fenger

LÆGEURTEHAVEN
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Den næste begivenhed som finder sted i Lægeurtehaven er julemarked den 10 december fra kl. 11 til
kl. 15. Der vil igen være boder med kager, julesager og meget mere.
Der serveres gløgg og æbleskiver, som kan købes
og nydes i cafeen.
Der er planlagt generalforsamling den 4. marts
2017 fra kl. 14.00 til kl. 15.30
På vegne af bestyrelsen
Sanne Gyde

Vinderne af æblekagekonkurrencen
Foto: Kirsten Fenger

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

vestjyskbank.dk/horsens

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

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, Endelave

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

Ring og aftal tid

E-mail: lisebirkmose@gmail.com

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

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

JULEFROKOST

FREDAGS-QUIZ

ÅBENT ALLE DAGE

Lørdag d. 10. december 2016

Alle fredage kl. 20.30

Tilmeld jer gerne allerede nu!

Kom frisk alle sammen!

Se gældende åbningstider
på hjemmesiden

Kongevejen 15 - Endelave - 8700 Horsens - Tlf. 75 68 90 21 - www.endelave-kro.dk - info@endelave-kro.dk
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MUSEET
Kis Jeppesen blev kendt som Endelaves kroog turismeambassadør gennem ca. 40 år og langt
udover landets grænser. Sammen med Svend påtog hun sig mange både officielle såvel som uofficielle serviceopgaver samt sommerhusudlejning, så
alle tråde blev samlet under Kis’s paraply, og det
trivedes hun godt med.
Kis har skrevet sine erindringer i 2005 og fik dem
ikke færdiggjort pga. sygdom, men vi har redigeret
og sammenfattet materialet og bringer her 1. del.

Mit liv gennem mange år
Min barndom og konfirmation
Jeg, Kirsten Edelholt (Juul) gift Jeppesen er født
26.02.1928 som ældste datter af Kirsten og Jørgen
Juul på Søndergård, Kongevejen 90, og boede dér
til jeg var 11 år. Så flyttede vi ud til mine bedsteforældres gård Juulsminde, senere Vestervang, beliggende på Vesterby 74, som min bedstefar Jørgen
Juul Jørgensen, der var født på Hjarnø, købte i
1905.I 1946 overtog mine forældre gården efter
bedstefar. Jeg har 2 søskende, Astrid født
31.1.1931 og Jørgen Juul født 4.10.1935. Jeg husker med rædsel, da vi måtte flytte i nattens mulm
og mørke, fordi der blev lukket for strømmen og
Søndergård måtte på tvangsauktion. Min konfirmation var den 19. april 1942 og udsat 1 uge pga. isvinterens sene opbrud. Vi ryddede mine forældres
soveværelse og spiste dér. Jeg fik et ur af hele
mors familie og et sølvarmbånd af fars familie plus
nogle telegrammer med 2 kr. i.

Vestervang i 1950’erne
Arkivfoto fra museet
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Ung på fastlandet, krigen, Endelave
1.maj 1942 fik jeg plads i huset hos Albert Nielsen
til 25 kr. pr. måned + kost og logi og var dér et år.
Min bedstemor kunne ikke fatte, at jeg ikke kunne
lægge penge til side, og derfor fik jeg en anden
plads til 65 kr. pr. måned + kost og logi men kun i
½ år. Så tog jeg til fastlandet til Ikjærgård ved Rårup. Folk på øen var forargede over at mine forældre tillod så ung en pige at rejse til fastlandet midt
under besættelsen, men både de og jeg mente, at
det var sundt at komme ud og opleve andre miljøer. De stolede på mig og hverken de eller jeg troede ikke, at der kunne ske mig noget, og det gjorde
der jo heller ikke. Jeg mærkede ikke meget til krigen, kun rationering på forskellige varer. Engang
fik vi en pakke fra Amerika med kaffe, kakao, svesker og smart tøj og silkestrømper. Da følte jeg, at
det måtte være lykken at bo derovre. Min faster
Karen og onkel Kristian boede på Purhøj, ikke ret
langt fra min plads. Engang gik jeg og en veninde
derop og i kådhed sagde jeg: ”Hvis du skal ha’ fat
en tysker, så kan du bare pifte i fingrene.” Til min
rædsel gjorde hun det og straks kom 10 tyskere
farende ud. Jeg løb så hurtigt jeg kunne ind til faster og fik så en større skideballe.
Den 15. januar 1944 oplevede jeg som det
mest chokerende og rædsomste, da AGDA forliste
og 14 mennesker døde. Man kunne ikke ringe, for
alle linier var optaget bl.a. af pressen. Hver gang
blev man spurgt – ”Er du en af de pårørende?” -,
og det kunne jeg ikke svare på, for jeg vidste ikke,
om min far havde været med. Vi skulle ha’ mødtes i
Horsens, men bedstefar var blevet syg, så far var
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blevet hjemme om lørdagen, heldigvis. Det havde
han sendt mig et brev om, som jeg først fik om
tirsdagen.
Efter Ikjærgård fik jeg tilbudt en plads på Frisenlund til 80 kr. pr. måned + 5 kr. ekstra for at stå op
1 time før om morgenen for at hente køerne hjem
fra marken til malkning kl. 6. Men efterhånden blev
jeg udnyttet mere og mere, og naboerne ringede til
mine forældre og fortalte om det. Så kom jeg hjem
til Endelave og fik plads på Louisenlund, men nåede
kun at være der 1 måned, da jeg fik difteritis. Jeg
var vaccineret, men det tog mig 3 måneder at blive
rask. Jeg vejede kun 109 pund og tabte alt håret,
og da det voksede ud, var det med ægte rødbrune
krøller. Jeg skulle så komme til kræfter og måtte
ikke arbejde fysisk hårdt. Derfor lærte jeg den
sommer (1944) at sy ved en syerske i Stjernholmsgade i Horsens og derefter hos Metha Sørensen på
Strandvejen. Det var skomager Thomas Sørensens
datter, og hun var sød og venlig og jeg fik virkelig
lært at sy. Metha var i øvrigt formand for KFUK.
Svend og jeg traf hinanden på Endelave. Han
kom fra Engesvang ved Silkeborg og blev ansat
som karl. Vi blev forlovede 26.april 1947 og jeg
havde fået lov af min far at gå med til bal! Svend
skulle passe godt på mig. Jo, jo det var som at
sætte ræven til at passe høns! Dengang var det
ganske uhørt at gå til bal, når man tilhørte den anden kreds, så jeg fik nogle hårde stikpiller ind imellem. Jeg husker også, at vi havde to håndboldhold:
KFUK og de andre!

Kis Jeppesen
Arkivfoto fra museet

Så rejste Svend og jeg til fastlandet og fik plads på
hver sin gård på Vardeegnen, hvor faster Johanne
og onkel Niels havde en gård. Senere flyttede jeg til
en anden faster, Sigrid, som var gift med læge
Prytz i Svendborg, hvor jeg fik en højere løn (165
kr. + kost og logi). Det var lidt af et kulturchok at
komme fra køer og grise til et fint bymiljø, hvor der
skulle holdes på formerne.
(fortsættes i næste nummer)
Inge Grosen
Endelave Museum

Foto: Sanne
Ørnevej
18 Gyde
| 8766 Nørre Snede | tlf. 75 77 10 40 | www.nrsnede-avis.dk | mail@nrsnede-avis.dk
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ENDELAVES HISTORIE
Frem til nyere tid sejlede et mylder af mindre
fragtskibe rundt i farvandet omkring Endelave,
Vandvejene var tidligere den billigste og mest effektive måde at fragte varer i Danmark, hvor det
var muligt. Mindst 60 skibe strandede på og nær
Endelave fra 1839 til 1987.
14 af de i alt 48 strandede skibe var på vej til Horsens, 5 til Århus, 3 til Bogense og 2 til hver af havnene Kolding, Middelfart, Fredericia, Vejle, Randers
og Ebeltoft – dvs. 34 var på vej til en østjysk eller
nordfynsk havn. 9 mod andre danske havne, og
kun 5 på vej til udlandet: 2 mod Norge og 3 mod
Flensborg. Endelave og de lave grunde nord for
øen ligger simpelthen upraktisk midt i det sydvestlige Kattegat, hvor den har skabt masser af problemer for skibsfarten.
23 af de strandede skibe kom fra en bred vifte af
havne i Danmark, mens hele 21 skibe kom fra udlandet. 7 fra Tyskland, 6 fra England, 4 fra Norge 2
fra Sverige, 1 fra Finland og 1 fra Rusland. Selvom
der gennem perioden kom et net af jernbaner i
Danmark og vore nabolande, var vandvejene stadig den billigste form for indenrigstransport og næsten det eneste middel til udenrigstransport.
Ved 42 strandinger er det angivet, hvad lasten bestod af. 12 sejlede med kul, 8 med træ, 8 med
korn og mel, 4 med sten, 3 med handelsgødning, 3
med majs og oliekager, 1 med fisk og 1 med stykgods, mens 2 var uden last. Det er med andre ord
en bred vifte af grove produkter, der bidrog til, at
samfundet kunne fungere i et nært handelssamkvem over havet mellem landsdelene og nabolandene. De mange laster med kul skulle hovedsagelig til byernes gasværker, hvor der produceredes
bygas, koks og tjære.
Vi så i sidste artikel på strandinger fra 1839 til
1886. Her er nogle dramatiske strandinger på Endelave omkring år 1900.
Feb. 1896 var skonnerten Alfred på 37 registertons på vej fra Haderslev til Aarhus med havre.
Om bord var skipper og ejer J. P. Jensen, hans søn
på ca. 18 år og et andet ungt menneske. Sønnen
fortæller:
”Natten mellem Tirsdag og Onsdag havde vi ligget

Horsens Gasværk i 1950’erne - Sylvest Luftfoto - www.kb.dk
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og drevet for Vindstille. Onsdag morgen kom der
lidt Luft, men tillige Tykning, og ved halvotte-Tiden
stødte vi paa Møllegrunden udfor Øen Endelave. Vi
gik naturligvis strax i Gang med at forsøge at faa
Skibet af Grunden, og kastede overbord af ladningen, uden at det dog nyttede Noget. Op ad Dagen
kom Galeasen ”Familien”, Kapt. Rasmussen af Aarhus, hen til os og hjalp os med Arbejdet, og noget
af vor Ladning førte vi over til ham. Da det imidlertid stadig kulede mere og mere op, kunde Galeasen ikke blive paa Siden af os – den rørte selv
Grunden en Gang – og den ankrede da for Natten
et Stykke borte. Om Natten mistede vi vor Jolle,
og da Galeasen i Gaar Morges atter kom hen til os,
og Skonnerten havde hugget sig læk, blev det bestemt, at vi, det andet unge Menneske og jeg,
skulde gaa fra borde. Vi pakkede da vort Tøi sammen, men min Fader var ikke til at bevæge til at
gaa med. ”Han vilde ikke forlade Skibet” sagde han
”kan Skuden gaa væk, kan jeg ogsaa”, og der var
jo saa ikke Andet for, end at lade ham faae sin Villie.”
Horsens Folkeblad skrev: ”Om man måske erindrer, blev der strax efter Mandskabets Ankomst til
Aarhus telegraferet til Helsingør efter Bjærgningsdamperen, og denne afgik samme Aften Kl. halvsyv til Strandingsstedet. Efter en besværlig Tur i
den stormfulde Nat naaede man om Morgenen til
Møllegrunden, hvor ”Alfred” stod. Paa grund af lavvande og Storm var der foreløbig ikke noget at gøre for Bjærgningen; men man fik den skibbrudne
Skipper om Bort og tøet ham lidt op. At han har
haft en overordentlig drøj Nat, siger sig selv; han
kunde intet Steds faa ild paa, da Kul og Brænde
var drivvaadt, og Fartøjet var halvt fuldt af Vand.
Hele Lørdagen sled man i det med Bjærgningen,
og uagtet man ingen Assistance fik fra Land, lykkedes det sent om Aftenen at faa Skonnerten af
Grunden, hvorefter man ankrede for Natten i Nærheden af Strandingsstedet. Efter dykkerens Udsagn har Skibet lidt temmelig meget; det har saaledes faaet en stor Sten op gennem Bunden agter.
Det skal repareres i Aarhus.”
Jan. 1898: « Dampskibet ”Remington” staar
paa den saakaldte Overgrund, nordøst for Endelave. Da den kom ned østen for Samsø, var den ved
Grundstødningen 5-6 Streger ude af Kurs. Grundstødningen er saa meget mærkeligere, som den
skete midt om Dagen i fuldstændig sigtbart Vejr.
Mulig har han forvexlet Endelave og Æbleøen. Ved
daglig Højvande er der 13 Fod Vand, men da den
løb paa med 1 fod over den almindelige Vandstand
og stikker 15 Fod, maa den altsaa lettes 2 Fod. En
Baadfører fra Endelave, som kom ud til Skibet
strax efter Grundstødningen, vilde den ordknappe
Kaptajn slet ikke tale med. Men da det blev henimod Aften og han mærkede, at Skibet virkelig
stod solidt fast og ikke lod sig bakke af, viste han
sig dog saa tilgængelig, at han vinkede efter Baadføreren. Han ønskede saa at vide, hvor han stod,
og hvor den nærmeste Telegrafstation var. Men
om at tage Folk til Hjælp, var der ikke Tale. Saa
stod Skibet Søndag og Mandag over, uden at der
blev gjort flere Forsøg paa at komme af, og Tirsdag Morgen begyndte Kaptajnen et hive Kul over
Bord. Den i Korsør stationerede Svitserdamper
kom til Stede, men Kaptainen vilde absolut ikke
køre Tale om nogen Hjælp fra denne, og lige saa
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lidt om at faa Folk fra Land til at hive Kul; han vilde
hjælpe sig selv og Mandskabet maatte alene om
Losningen. Heldigvis for den stædige Engelskmand
har Vejret vedblivende holdt sig stille.
Dampskibet ”Remington” af Leith, Kaptajn Chrittie,
der i sidste Uge strandede paa Grundene nord for
Endelave, kom i Fredags af Grunden efter at have
kastet en betydelig Del af sin Kullast over Borg.
Kaptajnen nægtede at modtage den af Svitser tilbudte Hjælp og assisteredes i Stedet for af Beboere
paa Endelave for en Betaling af 50 Pund Sterling.
”Remington” kom til sit Bestemmelsessted, Kolding,
i Søndags.” ”Som en ubehagelig Overraskelse for
Mange, der i de sidste Dage flittigt havde fisket af
3000
Tønder
Kul,
den
engelske
Damper
”Remington” maatte kaste overbord ved Endelave,
er nu kommet et Politiforbud. Man maa gjerne fravriste de vaade Elementer Kullene, men man har
pænt at føre dem op paa Standen og afvente de
Forholdsregler, der maatte træffes angaaende denne Engelskmandens Lettelse.” Kullene blev solgt på
auktion på Endelave.
Nov. 1903: ”Den svenske Skonnert ”Valdemar”,
Kaptajn Anderson af Mønsterås, er i Mandags Aftes
(30.11.1903) strandet paa Endelave. Næsten hele
Dækslasten er kastet over Bord og er drevet ind
paa Stranden, hvor den er opsamlet og lagt paa
Oplag, Skibet stikker ca. 10 Fod men staar paa 5
Fod Vand, og der er en Del Vand i Lasten. Der er
endnu ikke truffet nogen Accord om Bjærgning af
Skibet; men i Dag rejser Hr. Mægler Wang til Endelave for at føre Underhandlinger med det derværende Bjærgelav eller for at træffe Dispositioner til
Bjærgning af Skibet.” Skonnerten er lastet med
Brædder og Planker fra Halmstad til Fabrikant P.
Mørch i Horsens. Grundstødningen skete i nordøstlig storm og snetykning.

Skonnerten Johanne bygget i Svendborg i 1895 www.maritimtcenter.dk

Okt. 1906: ”Den finske Bark ”Vulcan”, der var paa
Rejse fra Horsens mod Kotka med Trælast, er i
morges strandet ved Endelave. Assistance er tilkaldt.”
Barken ”Vulkan” staar fast paa Klovhagen paa den
sydvestlige Side af Endelave. Kaptajnen, der tog
fejl af Kosten, luffede for tidligt, og derved skete
Strandingen. ”Activ” gik jo i Gaar til Strandingsstedet for at yde Assistance, og denne blev modtaget.
Efter at der var blevet kastet en Del af ”Vulkan”s
Dækslast over Bord for at lette Skibet, tog ”Activ”
fat, og det lykkedes ogsaa Damperen at slæbe Skibet et Stykke; men saa løb det fast igen, og da
Vandet samtidig faldt stærkt, opgav ”Activ” yderligere Forsøg.
Foruden ”Activ” var Damperen ”Carl Hansen” fra
Vejle mødt paa Strandingsstedet, og senere kom
der en Svitser-Damper; med den sidste sluttede
Kaptajnen paa ”Vulcan” Accord om at bjærge Barken.

Størsteparten af det udkastede Tømmer drev i Land
paa Hjarnø og Jensgaards Hage, og flere EndelaveBaade havde lagt sig agtenom Barken, hvor de
bjærgede en Del; travle Hænder er i øvrigt i Virksomhed med at opsamle Tømmeret, og det bliver
sikkert en God Dagløn, Bjærgerne tjener, da det
ikke er saa lidt Tømmer, det drejer sig om.
Senere meddeles det os, at Svitsers Bjærgningsdamper ”Helsingør” tog Barken af Grunden i Aftes
og bugserede den ind i As Bugt, hvor de begge laa
Natten over. I Formiddags kom ”Helsingør” ind i
Fjorden med Barken, som blev undersøgt af Dykker
ude paa Sælgrunden, og lidt over Middag laa Skibet
i Havn. Dykkerundersøgelsen gav til Resultat, at
Barken ingen nævneværdig Skade har taget; dog
”Den svenske Skonnert ”Valdemar”, der November menes der, at Straakølen er gaaet tabt.
Maaned strandede paa den nordvestlige Side af EnAnders Grosen
delave, er nu (14.3.1904) skilt ad i to Halvdele.
Den ene Halvpart er drevet til Søs og lgger paa den
ene Ende midt i Sejlløbet, omtrent 10 Minuters Sejlads VNV for Overgrundens Kosten. Vraget er ikke
uden Fare for Sejladsen, da det kun er en ubetydlig
Del af Skroget, der er oven Vande. Kaptajnen paa
”Agda”, der først opdagede Vraget, gjorde opmærksom paa Faren, og nogle Fiskere paa Endelave satte da et Advarsels-Mærke ved Vraget. Der er sket
Anmeldelse til Lodsen her i Byen, og han har ladet
den gaa videre. Sandsynligvis bliver det beordret
Vagerdamper til Stedet for at tilintetgøre Vraget.”
”Der har nu (2.1.1904) her i Byen dannet sig et
Konsortium, som hare faaet Accord paa Bjærgningen af Lasten af den i sin Tid strandede Skonnert
paa Endelave. Konsortiet har lejet Kuffen ”Libra”,
som er hjemmehørende har i Byen, og som i Gaar
af ”Agda” blev slæbt ud til Strandingsstedet. ”Libra”
ligger ikke mere end 3 Fod dybt, saa den kan lægge sig tæt op til ”Valdemar”, hvis Ladning skal losses over i ”Libra” og føres hertil Byen. Lasten skal
sælges ved Avktion, og Konsortiet faar 60 pCt. Af
det indkomne Beløb.””Libra” indkom her i Havnen i
Aftes (7.1.1904) med Lasten fra den i sin Tid ved
Endelave strandede svenske Skonnert ”Valdemar”.
Den sælges på auktion.

21

ÅBNINGSTIDER M.M.
75 68 95 98

BIBLIOTEKET
onsdag
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KONGEVEJEN 26

00

00

15

- 17

Åben konsultation
hverdage

KONGEVEJEN 48

30

00

10

- 12

51 22 02 82 og i øvrigt efter tidsbestilling

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

FALCK LÆGEHUS

HAVHORNET 4

1000 - 1500

Aftenkonsultation onsdag
efter aftale

Lægen
er på øen

onsdag
torsdag

Telefonkonsultation dagligt

1000 - 1700
800 - 1300
1000 -

1030

Ved akut sygdom eller skade, kontakt
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23

www.endelave.dk

-

GODS TIL ENDELAVE
•

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.

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

Horsens Vand

20 80 13 50

Vandforsyning

Frede Lassen

20 80 13 53

FORENINGER; BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Jens Laurits Olsen

21 29 93 50

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

75 68 90 26

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

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

Jørgen Holm
Jens Laurits Olsen

20 61 17 17
21 29 93 50

Sommer på Endelave musikforening

Kontaktperson

Lars Møller

60 29 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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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder

Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.

Deadline: 21 dage før udgivelsesdato.
Vi henstiller til at deadline overholdes!
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke
garanteres medtagelse i kommende nummer.

Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
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.

1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:
artikel@endelavebladet.dk

Retningslinjer for ”Stafetten”
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Enword-format.
delave. Det må meget gerne handle om noget akRedaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag ”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et
budskab man gerne vil frem med.
fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens udvælger næste skribent ved at fortælle bladudvalmedlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti- get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe- gå videre til.
holder sig retten til at forkorte indlæg.
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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