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OPERA I BØRNEHØJDE Guído og Co. opførte Dragen Kjetil

FLOTTE SENSOMMERAFTNER I SEPTEMBER
Lunt vejr og stadig høje temperaturer
Foto: Tove Slot

Foto: Karsten Jensen

HALVMARATON FOR 13’ GANG
Endnu et rigtig godt arrangment
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Foto: Niels Johan D. Andersen

STAFETTEN
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I juli 2015 trak vi teltpælene
op på Nordfyn for at flytte
permanent til Endelave, noget af en beslutning, da jeg
er ægte fynbo. Jens Otto
derimod har en lille tilknytning hertil, da han er født på
Havhornet 15. Her boede
han de første 6 år, men så
flyttede familien til Jylland og
senere til Fyn. Tilknytningen
til Endelave var ikke helt
slut, da hans bedsteforældre
stadig boede på øen. De hed
Alma og Simon Knudsen, og
boede i det hus der i dag
hedder ”Firkanten” - Kongevejen 41. Der tilbragte han
Havhornet 19 - foto: Inge Grosen
en stor del af sommerferien i
de år, han gik i skole.
Jeg begyndte at komme med
imedens hans bedsteforældre stadig var på øen; de flyttede fra øen først i halvfjerdserne, og så gik
der nogle år hvor vi ikke kom så meget.
Vi fik to børn, og der var så meget andet at se til. Så begyndte vi at sejle, og det blev helt naturligt
Endelave, vi valgte for vores weekender, en passende tur fra Bogense; sejle gør vi stadig. – For 23
år siden købte vi missionshuset på Kongevejen 38 og har haft mange gode timer der med venner
og familie og ikke mindst børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn.
Vores otium troede så skulle være i huset vi byggede midt i byen, men vi fandt ud af, at vi havde
brug for mere albuerum, så vi købte et nedlagt landbrug på Havhornet nr. 19. Vi har brugt rigtig
mange timer med at få det istandsat, som vi gerne vil have det, og der en lang vej endnu; men vi
kan lide det, så det er helt fint.
Nu er det ikke arbejde alt sammen, - vi nyder vores dejlige plet, roen, naturen og dyrelivet. Uden
for vores vinduer har vi køer med kalve at se på, vi har rådyr – harer – kaniner og hele vinteren
havde vi en fasankok, der kom og med næbet bankede på vores havedør. – Vi har rigtig mange
småfugle i haven og jævnligt kommer spurvehøgen og snupper en.
I vinters talte jeg til 8 forskellige arter ved foderbrættet. Vi har også krybende væsener, snoge og
stålorme. Havørnen har også taget hvil på marken overfor, ja selv storken har spankuleret rundt i
vores indkørsel; den havde heldigvis ikke småfolk med. – Vi er rigtige glade for at bo her; den modtagelse, vi har fået, er fantastisk og sammenholdet på Havhornet er enormt godt.
Nogle helt igennem glade tilflyttere
Margit og Jens Otto Larsen
Stafetten går videre til Ole Faurskov, Havhornet 9

INDHOLDSFORTEGNELSE
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Lørdag 15/10 2016 kl. 19.00
Høstfest v/ Jagtforeningen
Endelave Skole

Lørdag 10/12 2016
Julemarked
Endelave Lægeurtehave

Onsdag 19/10 2016 kl. 14.00
Æblekagekonkurrence
Endelave Lægeurtehave

Lørdag 10/12 2016
Julefrokost
Endelave Kro

Torsdag 20/10 2016 kl. 14.00
Tøj-salg/bytte
Endelave Lægeurtehave

Forpagter søges til Endelave Lægeurtehave fra 1. januar 2017
Endelave Lægeurtehave er en forening med ca. 250 medlemmer som ejer og driver Endelave Lægeurtehave
som en privat virksomhed. Foreningen har eksisteret i 23 år og blev stiftet af en gruppe borgere på Endelave.
Endelave Lægeurtehave er den største turistattraktion på øen og er åben for publikum fra 1. maj til 1. oktober.
Virksomheden er opdelt i kerneområder:
En mindre cafe med frokost bevilling
En besøgshave med sjældne og vildtvoksende lægeurter på Endelave samt andre spændende vækster
En produktionsdel med fremstilling af økologiske urteprodukter mm. med tilhørende jord areal til
økologisk dyrkning og en mindre butik med salg
Foreningen Endelave Urtehave søger en ildsjæl/ildsjæle, som synes det kunne være
en spændende og udfordrende opgave at forpagte ovenstående.

Foreningen forstiller at sig du/I er/har:
Stor interesse og indsigt i urter, planter og havedyrkning
Finder det spændende at fremstille urteprodukter
Har lyst at gøre butikken spændende og et besøg værd
Det lyder tiltrækkende med cafedrift
Synes det er godt at være selvstændig
Er økologisk indstillet
Foreningen vil tilbyde dig/jer:
En god økonomisk forpagtningsaftale til fordel for begge parter
Vejledning og hjælp til at komme godt i gang
Frie hænder til nytænkning inden foreningens rammer og vedtægter.
Stor opbakning fra foreningens medlemmer
Et godt samarbejdsklima med foreningens bestyrelse
Er din/Jeres nysgerrighed blevet lidt vagt efter at have læst ovenstående kan du/I søge
oplysninger på foreningens hjemmeside www.endelavelaegeurtehave.dk
eller ringe eller skrive til
formand for Foreningen Endelave Lægeurtehave
Sanne Gyde
tlf. 51 37 33 93 eller mail sannegyde@gmail.com
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Her følger passagertallene for de sidste 6 mdr og
2015 til sammenligning.
marts:
april:
maj:
juni:
juli:
august:

2016
3.666
3.041
5.507
6.060
10.215
6.898

2015
2.763
3.158
5.672
6.749
10.194
7.322

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
4

BEBOERFORENINGEN
Færgen og onlinebooking
Færgens nye bookingsystem, hvor betalingsmodulet er aktiveret er i kraft når dette blad udkommer.
Vi har i beboerforeningens færgeudvalg tillid til at
dette fungerer.
Genoptræning og motions faciliteter, som bliver
indrettet på skolen i bygningen ud mod Kongevejen
er bestilt og i skivende stund regner vi med at dette
er ved at blive opsat og indrettet til glæde for alle
brugere medio oktober. Vi vil gerne at der bliver
opsat en storskærm med internet og windows program, således at det er muligt at få en genoptrænings manual for brugere der har behov for dette.
Dette vil der blive søgt om andet steds.
Besøg af Teknik og Miljø
Der er mellem Horsens Kommune og Grundejerforeningen Lynger aftalt, at Lynger området ikke skal
have etableret kloakering, da der bliver skønnet at
der ikke er behov. Dette vil tidligst kunne blive aktuelt om 12 år. Dette bliver der orienteret om på et
møde som de kommunale chefer har inviteret repræsentanter fra beboerforenings bestyrelse til på
Endelave Kro den 5. september. Der bliver også
oplyst at al gade belysning på øen skal udskiftet
med nye master med ledlys. Containerpladsen
(lossepladsen) kører på dispensation og i kommunen kigger man efter et nyt egnet sted, der skal
placeres tættere på byen. Mulighed for at kunne
beholde det sted der er på Strandvejen, kan ikke
lade sig gøre, bliver der oplyst.
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Transport i Horsens
Når Endelave Færgen ligger i Horsens Havn, er der
noget længere ind til byen end tidligere. Horsens
Kommune tilbyder at der kommer en bil for at hente færge passagerer der sejler med ind til Horsens
og ligeledes henter passagerer igen. Planen er at
holdepladsen bliver ved rådhuset. Hvis man ønsker
at gøre brug af denne service, skal man oplyse det
til en medarbejder på færgen, når man sejler fra
Endelave. Bilen kommer kun, hvis der er et behov,
så vær opmærksom på dette, hvis I ønsker at gøre
brug af dette tilbud.
Postbutik
Postekspeditionen er nu flyttet til Købmand Henry.
Der er ændret på postservicen. Man kan ikke mere
tilbyde nogen service der har med penge at gøre.
Fremover er det kun muligt at afhente og sende
pakker. Indbetalingskort kan ikke benyttes mere.
Der kan stadig købes frimærker.
Åbningstiden følger butikkens åbningstider
Turisme
Er der nogle blandt bladet læsere, der har gode ideer til hvad der kan gøres for at fremme turismen,
også i ydersæsonen, så kom til bestyrelsen med din
gode ide – måske kan det gøre en forskel. Ved at
øge opmærksomheden på vores dejlige ø, kan det
måske på sigt give en øget tilflytning.
Hjerteforeningen besøger Endelave
Få målt dit blodtryk og se hvordan en hjertestarter
virker.
Medlemmer af hjerteforeningen besøger Endelave
den 6. Oktober.
Se tid og sted på opslag på pælene hvor du kan få
målt trykket.

Havnen
På havnemolen og havnen er der i forårssæsonen
problemer med at mågerne knuser skaller, så køretøjer ofte punkterer. På en forespørgsel på, om det
er muligt at feje oftere, er svaret at det skal gøres
så ofte der er behov for det, så man undgår gener
deraf. Det er en positiv melding fra kommunen.
Beboerforeningen giver en kop kaffe/te.
Der er søgt om en doug’dalbe (pæl) ved indsejlingen til Endelave Havn. Det kan være til gavn når På bestyrelsens vegne
færgen skal sejle ind ved stærk vind. Dette er med Maja S. Hoé
på næste budget.

Arkivfoto
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HALVMARATON
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muligt fordi der er så stor opbakning – fra fastboende Endelavitter, sommerhusfolket og folk fra
fastlandet, der bare gerne vil give en hånd med. En
Vi har nu overstået det 13. halvmaraton på Endela- kæmpestor tak til alle!
ve, og det er dejligt at kunne kigge tilbage på en
rigtig god dag.
Jo, det var en dejlig dag – og vi gør det nok igen i
I år havde vi lidt ”konkurrence” fra motorvejsløbet i 2017!
Silkeborg, men vi havde alligevel god tilslutning.
På alles vegne
Vejret var med os – næsten for meget. Det var Niels Johan D. Andersen
varmt, meget varmt. De fleste løbere syntes da vist
også, at det var lige i overkanten. Vi lærte da også
Tid
noget nyt: vi skal tage vejret i betragtning – ikke Mænd
blot når vi er nervøse for, at det skal begynde at
1.22.10
regne og vi måske skal sætte telte op i skolegården 1. Søren Schultz Christensen
– men nu skal vi også tage højde for ”for godt vejr”
1.26.02
på den måde, at der skal ekstra vand og krus ud på 2. Henrik Juul Nielsen
posterne. Jo, vi kom til at mangle vand og kopper
1.29.39
flere steder, men det blev hurtigt klaret med ekstra 3. Tobias Fehrer
levering pr. bil, cykel og knallert.
Kvinder
Tid
Som sædvanlig – fristes man til at sige – blev trak1.41.49
tementet i skolegården efter løbet rost i høje toner. 1. Joan Thisted
Vi har jo efterhånden en del løbere, der kommer år
1.45.16
efter år. Man kan så spørge sig, om det er på grund 2. Julia Kjær Hansen
af forplejningen, at de troligt vender tilbage.
3. Helle Wulff
1.45.18
Det tidstagningssystem, vi prøvede sidste år, blev
også brugt i år og fungerede igen fint. Det er en
god løsning – og da vi i år var mere fortrolige med
systemet, var der ikke samme grad af stress for
tidstagerne.
Så kom vi også i mål med
Endelave Halvmaraton 2016!

Som noget nyt havde vi i år fællesspisning for alle
involverede i afviklingen af løbet. Flere havde gæster – nogle af dem løbere – og kunne derfor ikke
deltage. Men forhåbentlig kan vi gentage fællesspisningen næste år. Det var en dejlig måde at afslutte en ellers travl dag. Efter forberedelserne, afviklingen af løbet, præmieoverrækkelse og hygge i
skolegården for løberne og til sidst oprydning var
det dejligt at kunne sidde og dele dagens indtryk
med andre. Vi havde jo alle forskellige oplevelser
fra køkkenet, skolegården og ruten, så der var meget at snakke om.
Et arrangement som Endelave Halvmaraton er kun

Foto: Kaninen Katrine fra Endelave
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Foto: Kaninen Katrine fra Endelave

FRITIDS-ENDELAVITTER ON TOUR
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Der er sikkert mange der i dette forår/sommer har undret sig over,
at se Niels Aalund cykle rundt på øen i hidtil uset fart. Den sædvanlige slentretur igennem hovedgaden blev afløst af et opskruet tempo, hvor der som altid blev udvist det fornødne hensyn til gadens
øvrige trafikanter.
Årsagen, til denne ildhu, skal findes i et projekt, hvor 10 udvalgte Mentees skulle lære at cykle til Paris af 10 Mentorer i et livsstilsprojekt, som meget rammende hedder SUND VILJE. Niels og undertegnede var 2 af de udvalgte Mentees. Lars Juul var Mentoren.
Vi startede den 11. februar, hvor holdet første gang mødtes til Spinning i Lido Fitness i Horsens. Det var en flok meget VOKSNE mænd
der mødtes og sammen skulle starte på deres livs største fysiske og
mentale udfordring.
Igennem hård og målrettet træning i både Lido og på landevejen,
kostvejledning og teambuilding blev vi til en sammentømret flok.
Vores motto om, at alle cykler sammen ud, og at alle cykler hjem
sammen skabte et bæredygtigt team, der ikke kun handlede om
cykling, men også skabte nye venskaber og et frirum fra vores
"normale" tilværelse. Sammen kunne vi igen være rigtige drenge,
der havde et fælles mål – at cykle til Paris.
Debuten på asfalt og mødet med de første stigninger var angstpro- Privatfoto
vokerende - opdagelsen af hvor meget en grøn cykelrytter skal lære: Placering i feltet, valg af gear, køre tæt på den forankørende for at spare kræfter, overholde alle de
skrevne og ikke mindst uskrevne regler om hvordan man agerer på et cykelhold var en stor udfordring.
Selve touren til Paris startede fra Rådhustorvet i Horsens den 9. juli og sluttede den 15. juli på Concorde
pladsen. I mellem tiden var der på 7 dage tilbagelagt 1.252 km i regn, modvind, uhyrlige stigninger og
brosten igennem 5 lande. Danmark, Tyskland, Holland, Belgien for til sidst at køre ind i Frankrig.
Man befandt sig ligesom i en boble, uanset hvor træt man var, var der ingen mulighed for at vende om eller smide cyklen og sætte sig ind i en af de 2 følgebiler der fulgte os på ruten - det eneste alternativ var at
blive ved uanset alverdens pinsler og følge med holdet km efter km - sådan blev dag efter dag "spist".
Vi var 18 ryttere der startede og vi var 18 der kom til Paris - Vi cykler ud sammen - og vi kommer hjem
sammen!
Det var fantastisk dejligt at komme ”hjem” til øen - jeg vil aldrig glemme denne tur, hvor en fælles indsats
og en fantastisk opbakning fra familie og holdkammerrater lærte mig helt nye sider af mig selv af kende.
En stor tak til de 2 fritidsendelavitter, som begge var med til at gøre turen helt særlig for mig. Sportschef
Lars "Vincent" Juul for din uundværlige støtte igennem hele forløbet og en stor anerkendelse til Niels Aalund - du er en fremragende og sej cykelrytter:-)
Mike Thygesen
Vrøndingvej 39/Soldugvej 27
PS. Samlet set, har hver rytter cyklet mellem 4.000 km og 6.000 km siden februar og deltaget i over 50
træningslektioner.
Hvis du vil vide mere om projektet kan jeg varmt anbefale dig at besøge www.sundvilje.dk – får du nogensinde mulighed for at deltage i en tilsvarende cykeltur, så grib chancen!

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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LÆGEURTEHAVEN
Siden sidst
Endelave Lægeurtehave er nu lukket efter en dejlig sæson
med mange gode sommerminder for mange øboer og gæster
fra nær og fjern.
Trods det ikke har været den bedste sommer, når det handler om vejret, har der været mange besøgende og stor tilslutning til de forskellige arrangementer.
Bestyrelsen og medlemmerne af Lægeurtehaven siger mange tak til forpagterne for deres store arbejde og arrangement i Lægeurtehaven.
Dog er der en chance for at komme i haven endnu et par
gange i år. Det først kommende er et årligt arrangement
nemlig den berømte æblekage konkurrence i efterårsferien.
Det er onsdag den 19/10 kl. 14. Hvis du har lyst til at deltage, skal du melde dig til konkurrencen til
Birthe på tlf. 24484220 eller Mette Munk på tlf. 31323639.
Du skal aflevere æblekagen kl. 12 i Lægeurtehavens cafe.
Efterfølgende vil dommerpanelet som er udpeget at bestyrelsen finde vinderkagerne. Desuden har gæsterne mulighed
for at kåre publikums favorit.
Vinderen af 1. pladsen får æren af at opbevare vandrer trofæet det næste år og får en sølvplade med navn påsat trofæet.
Kom og vær med—du kan købe en kop kaffe og æblekage
ad libitum for 30 kr.
Sæt også kryds i kalenderen den 10/12, hvor der er julemarked i Lægeurtehaven.
Se december-nummeret af Endelavebladet.
Men det der står først for, er medlemsmødet den 15/10 kl.
14 i Lægeurtehavens cafe. Bestyrelsen
inviterer alle medlemmer og kommende medlemmer til møde om Lægeurtehavens fremtid.
Hvad sker der i 2017?
1. januar står vi uden forpagtere. Bestyrelsen håber der
kommer rigtig mange til mødet, som vil være med til at lave
en plan for 2017.
På vegne af bestyrelsen
Sanne Gyde
Formand
Fotos: Line Munk Olsen
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TØJ-UDSALG
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TØJ - TØJ – TØJ
Kom og sælg dit brugte tøj eller fejlkøb, som du aldrig har fået brugt, der
bare hænger og fylder i dit tøjskab.
Eller køb eller byt. Alle muligheder er tilstede.
Det er både brugt tøj, nyt tøj. Bukser, Bjørn Borg underbukser til herre
og damer.
Hjemmesyet tøj, strikket tøj og til babyer. Eller kom og kik og få en kop
kaffe.
Begivenheden finder sted den 20/10 kl. 14 til 17 i Lægeurtehavens cafe.
Hvis du vil sælge eller have en stand så ring til Sanne 51 37 33 93 eller Pia 30 28 40 87
Pia Briesemeister og Sanne Gyde

INFORMATION FRA FÆRGEN
Færgefarten har fået ny en hjemmeside www.mf-endelave.dk
og en ny mailadresse: endelavefaergefart@horsens.dk
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MUSEET
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En lille historie om lærerinde ved Endelave Skole 1944 – 1957,
Anna Povline Hansen.
Anna blev allerede som spæd ramt af polio i det ene ben, hvilket forårsagede, at foden ikke udviklede sig normalt men derimod til en klumpfod. Hun måtte hele livet gå med specialsyede støvler.
Hun fik sin eksamen som lærerinde fra Vejle Forskoleseminarium i
1931, hvorefter hun tog på Børkop Højskole . Siden fik hun forskellige
vikariater ved mindre skoler med få elever.
Anna P. Hansen kom til Endelave Skole i 1944.
Hun var meget afholdt ved skolen, og da ”Agda” minesprængte, delte
hun den store sorg med øens beboere. Endelave kom til at betyde rigtig
meget i hendes liv. Da hun forlod skolen i 1957, sparede forældrene
sammen og gav hende en sølvkande til varigt minde. Kanden har Endelave Museum fået overdraget i sommer af én af Simon Knudsens døtre,
og har du lyst til at læse mere om hendes liv, har vi på Museet en mappe, hvor Elly Barkler fortæller om sin moster, der døde i 1996.
Billedet fra skolegården viser frk. Hansen siddende ved bordet i midten.
Stående fra venstre: Inge Lise, Kirsten, Lillian, Inge Lise, Ella, Linda,
Lajla, Tove, Elsebeth og Gunda. Drengene fra venstre: Birger?, Alfred,
Hans Carl, Svend, Gunnar og Sven.
Det er taget i sommeren 1956.
Lotte Krogh
Endelave Museum

ENDELAVE KORT & GODT
SØGES
Jeg søger egetræsstolper l bindingsværk
Hvis du har nogen liggende,
så må du meget gerne kontakte mig
Lene Iversen
51 55 66 08
10
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TIP
Hvis du har en Facebook-proﬁl,
Så søg e'er og lmeld dig
”Ny en Endelave”
Her kan du afsæ)e ng og sager på øen,
spørge om li' l færgen, give og få gode råd
og meget andet

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

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

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

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

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

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

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 4. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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oktober - november 2016
Udflugt til Djursland
Fredag d. 16. september var en flok (morgen)friske yngre og ældre mennesker samlet på færgen for at tage af sted på udflugten som menighedsrådet havde arrangeret. Godt en time senere steg alle på bussen i Snaptun, og vi ilede til det gamle mejeri i Grenå, som nu udgør centrum for
Endelave Tang. Her tog Mette og Bjarne imod os med kaffe og rundstykker som var tiltrængt efter den lange tur.
Bjarne fortalte om hvor de er nu og hvor de er på vej hen med tangen.
Beskrev hvor meget de ved nu og hvilke forskningsfelter og samarbejdspartnere de har gang i. Og vi blev overbevist om at tang er kommet for at
blive; og der er potentiale i de forskellige tangarter til næsten hvad som
helst.
Efter en beskrivelse af nogle af deres produkter blev vi vist rundt i produktions- og distributionsafdelingen med blå futter på. Der blev spurgt,
fortalt smagt (både snaps, rom og energibarer) inden mange gik til kassen og hjemførte diverse faste og flydende tangting.
Vi rullede i bussen til havnen, hvor der for de flestes vedkommende blev
indtaget en større frokost med masser af fisk, de fleste udendørs i det
gode vejr.
Let forsinkede gik turen videre til Gl. Estrup, hvor nogen så Landbrugsmuseum, andre Herregårdsmuseum, og få slog mave. Efter
lidt forvirring om kaffen og kagen endte de fleste nok med at få lidt sødt indenbords inden turen gik hjemad. Da vi var i god tid,
fordi chaufføren undgik køen på motorvejen, slog vi et smut forbi Tyrsted Kirke og så det nye kor med udsmykningen af Lise Malinovski.
Lidt over halv syv nåede vi til Snaptun; jeg vendte min lille bil mod Horsens, mens de fleste endnu havde en god time inden hjemkomsten til Endelave. En lang dag, men også en god dag synes jeg, og havde indtrykket af at det ikke kun var mig der syntes det.
Men det var nok en stille aften i nogle af hjemmene på øen.
Tak fordi I ville med!
Jens Peder Baggesgaard
Fotos: Jens Peder Baggesgaard

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

Næste menighedsrådsmøde:
onsdag d. 12. oktober 2016
Endelave Præstegaard
Kl. 19.30

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Valg til menighedsråd
Der skal som omtalt i sidste blad vælges nyt menighedsråd i år. Der var
orienterings og opstillingsmøde d. 6. september, hvor det lykkedes at få lavet
en liste. Manuela Knudsen og Mette Skjold ønskede at forlade rådet, hvorfor
listen kom til at se sådan ud.
- Lars Herlev
- Birthe Olsen
- Dorthe Munk Olsen
- Claus Holm
- Thomas Fenger
- Susanne Kristensen er listens suppleant.
Vi takker Mette og Manuela for deres store arbejde i rådet, og har fuld
forståelse for deres begrundelser for ikke længere at være med i arbejdet.
Men i skrivende stund kan der jo endnu nå at blive indleveret flere lister,
så intet er afgjort før d. 27. september kl. 19.00. Hvis der ikke kommer flere
lister er ovennævnte 5 valgt. Hvis der kommer endnu en liste skal der være
valg i november.

Lukning af kirken
I forbindelse med at kirken skal have et nyt elektrisk varmeanlæg er vi nødt til
at holde kirken lukket op mod 2 måneder. Sidste gudstjeneste i kirken er
d. 8. januar. Præcist tidspunkt for genåbning udmeldes senere, men der bliver i
begyndelsen af marts. I lukkeperioden må eventuelle kirkelige handlinger foregå
i Tyrsted Kirke, eller anden kirke efter ønske, da alt inventar ( alter, orgel og
prædikestol) bliver ”indpakket” i trækasser for at undgå støvskader.

Højskoleformiddage

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

OKTOBER
søndag d. 2.

19. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard
Cantica-koret medvirker

søndag d. 9.

20. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

søndag d. 16. 21. søndag efter Trinitatis
aflyst

søndag d. 23. 22. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl
søndag d. 30. 23. søndag efter Trinitatis
aflyst

NOVEMBER

Som noget nyt vil vi prøve at samle gode folk fra øen til højskoleformiddage.
Første gang bliver onsdag d. 16. november.
Program
10.00 - 10.30 Kaffe og fællessang
10.30 - 11.15 Foredrag
11.15 - 12.00 Samtale/diskussion
12.00 - 13.00 Frokost
D 16. november vil Jens Peder Baggesgaard holde foredrag om Thomas Kingos
liv og digtning.
I 2017 vil vi prøve af holde højskole om Luther og det lutherske i forbindelse
med 500 året for reformationen.
Menighedsrådet giver frokost

søndag d. 6.

Allehelgensaften kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 13. 25. søndag efter Trinitatis
Bettina Erbs Hillers
søndag d. 20. Sidste søndag i kirkeåret
aflyst

søndag d. 27. 1. søndag i advent
Jesper Hyldahl

Adventsfest 1. december
Da der ikke var så stor tilslutning til adventsfesten på skolen sidste år,
har vi valgt at holde adventsfesten i præstegården i år.
Vi vil synge sammen, hygge, høre nogle kloge eller sjove ord,
drikke gløgg og kaffe og spise noget julegodt.
Se efter opslag når tiden nærmer sig.
Jens Peder Baggesgaard

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

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
30 20 20 29
40 58 85 28
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Jeg sidder og sveder tran, temperaturen på min arbejdsplads er absolut over, hvad arbejdstilsynet tillader, - men vi må jo ikke beklage os over denne meget sene sommervarme. – Jeg er yderligere opvarmet
over mine problemer med min bærbare computer, som jeg normalt skriver på, men af uudgrundelige
årsager kan jeg ikke få mit nye windows-program til at arbejde sammen med mit skriveprogram. Men
nok om det. Jeg har stadig en ældre stationær maskine, og den kommer til ære og værdighed igen. – Nu
håber jeg blot, at Anders kan åbne mine filer, eller om de er så gamle, at de er ulæselige på de senere
udgaver. – Jeg må indrømme, at jeg er kommet meget sent i gang med at skrive, da jeg havde mine
skriveproblemer liggende i baghovedet, og da jeg samtidig var blevet opslugt af læsning af en meget
fængslende bog på godt 1000 sider, og denne ikke var sådan at lægge til side og måtte sluges først, ja
så gik der jo nogle dage over deadline.
2016 har været et mærkeligt år på rigtig mange fronter. Fiskeriet har været meget skuffende med meget få vårsild, hornfisk og ørreder. Heldigvis var makrelfiskeriet som det plejer, og det fik mundvigene til
at vende opad. Vi er startet med skrubbefiskeriet, men det er meget få skrubber, som kommer ind på
det lave vand; måske er vandet for varmt for dem endnu – temperaturen holder sig omkring de 20 grader, - helt usædvanligt for årstiden. – Jeg har konstateret, at dræbergoplerne er vendt tilbage, og det
kan måske forklare lidt om de manglende fisk. Disse gopler, som er selvlysende, kan næsten lægge et
fiskeri øde, da de er meget grådige og spiser de små fiskelarver, fiskeæg og kan tage småfisk. – Rejefiskeriet er det heldigvis ikke gået ud over endnu, skønt makrellerne ikke kan finde anden føde i vore vande omkring øen, og rejerne gemmer sig jo også i tangen, så goplerne måske ikke kan få fat i dem. De
store rejer fik tidligt mørke rogn, og de trak ud før sommerferiens start. Til gengæld var der masser af
lidt mindre rejer, som kunne fanges hele ferien. Med det varme vejr skal vi nok ud og fange rejer igen
sidst i oktober og lidt ind i november, da rejerne kommer ind igen så sent på året.
Vore søde små kaniner er desværre blevet ramt af en virussygdom, WHD-virus, så vi ser næsten ingen
kaniner mere, da omkring 80 % vil dø eller er allerede døde. Nu var de jo lige kommet over den sidste
sygdom, og jeg havde fået hjælp med græsslåningen i haven, og så denne helt anderledes sygdom,
hvor helt velnærede kaniner ligger rundt omkring
med lidt blod ud af næse og endetarm. - Rådyrene
har også fået problemer, og der ses en del, som tilsyneladende ikke kan holde sig rene i bagdelen, og
deres hvide bagdel er helt griset til. Det er samme
sygdom, som næsten aflivede hele bestanden af
rådyr på Fyn gennem nogle år. Derovre er de kommet over sygdommen, men vi kan nok regne med,
at noget lignende vil ske her på øen, og en begrænsning af jagten måske kommer på tale, da vi
jo gerne vil beholde en god bestand af disse smukke
dyr. – Rævene ser vi ikke meget til, men de er dog
meget aktive med at fodre deres unger, da man
næsten ikke ser et rådyr med 2 rålam, - ræven tager gerne det ene.

Glashuset

Birkunst

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

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

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

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

•
•
•
•

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44
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Men vi har da fået noget at glæde os over, da
havørnen er begyndt at ruge på øen. Der blev
observeret en havørn, som tilsyneladende var
kommet til skade, da den næsten ikke kunne flyve, og jeg blev tilkaldt for at komme det skadede
dyr til undsætning. Der blev fundet tykke arbejdshandsker, rejenet, tæpper og andet udstyr frem,
men det var heldigvis ikke nødvendigt at få noget
sådan i brug, da det viste sig at være en ung ørn,
som lige var sprunget ud af reden, og den forsøgte sig med den allerførste flyveøvelse, og den heldigvis hurtigt kom bedre efter det, så den kom
ordentligt i luften. Jørgen Rabøl kunne også oplyse
os mindre kyndige i udseendet af en helt ung ørn,
at dette var tilfældet, og vi kunne alle glæde os
over, at vi var blevet beriget med disse store fugle
i vor natur på Endelave.
Og bevæger vi os fra naturen og ind i vore haver
og ser på kartoffelhøsten, har der også været helt
specielle forhold gældende, da alle har måttet registrere en betydelig nedgang i udbyttet, og alle
har måttet melde udsolgt tidligt på sæsonen. Kun
de tidlige sorter gav et nogenlunde udbytte, hvis
de var kommet i jorden, og hjulpet i gang med
plasticdække, da jorden tilsyneladende var meget
kold, hvilket også gik ud over landmændene, som
ikke kunne så markerne til før langt ind i april og
næsten ind i maj. – Høsten har derfor været udsat
til helt her ind i september for en del afgrøder. Og
her kan vi så igen glæde os over vejret, som har
været med landmændene, så alt kunne bjærges i
tørvejr.
Selv har jeg også fået bjærget min høst af de forskellige urter og bær til mine snapse. Den sidste var
slåenbær, som buskene netop bugner af i disse dage, så man næsten synes buskene er helt blå. Der bliver noget til fuglene, når bærrene har fået den første frost, så det meget sure i disse smukke bær ændres til sukkerstof. – Svampene har vi måttet vente lidt på, da vi næsten ikke har fået vand i mængder,
der kan kalde svampenes ”blomster” frem. Vi kan så kun håbe på en eksplosion af svampe, når forholdene ændrer sig, og det bliver koldere med morgendug og nogle regnbyger.
Børge Birkmose
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SOMMER PÅ ENDELAVE
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TAK fra Sommer på Endelave
Sommer på Endelave siger TAK for en herlig sæson, som i år strakte sig fra først i juli til midt i september.
TAK til alle publikummer, som var med til at lave en fest i Skippergården. TAK til alle kunstnere, som
delte deres musik med os. Stor TAK til sponsorer, som gjorde det muligt at lade guidOpera opføre først
operaen ”Rigoletto” og senest børneoperaen ”Dragen Kjetil”. I 2016 var følgende på vores sponsorliste:
Augustinusfonden, Hede Nielsens Familiefond, Insero Horsens, Endelave Husholdningsforening, Endelave Fritids- og Kulturforening, Horsens Kommune, Holmboefestivalen, Nordea
Østjylland samt BUPL’s Solidaritets– og Kulturpulje
Et godt og musikfyldt efterår ønskes alle.
Musikforeningen
Sommer på Endelave

En lang række sponsorer gjorde det muligt at invitere ca. 160 børn til børneoperaen ”Dragen Kjetil” i Skippergården
Foto: Kaninen Katrine fra Endelave
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SENSOMMERHIMMEL
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Flot sensommerhimmel - fotograferet af Tove Slot

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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Så er vi i gang igen efter sommerferien, eller i alle
fald ferien. Begrebet sommer kan jo diskuteres.
I år er vi 7 elever. Vi har måttet sige farvel til Sigge, som nu er startet i 8. klasse på Dagnæsskolen.
Til gengæld er Felix, som har gået i legestuen hos
os siden oktober sidste år, nu startet i børnehaveklasse. Det er et frisk pust at få en lille, ny skolestarter som skal lære helt almindelige og grundlæggende færdigheder som at læse og regne. Men
vi er yderst fortrøstningsfulde – Felix er motiveret
og tager fra, så ham skal vi nok nå langt med. Vi
har f.eks. haft en opgave i billedkunst, hvor alle fik
en bunden tegneopgave – at tegne en dødsmaske
fra de gamle, ægyptiske mumier. Felix´ skiller sig
ud. Selvfølgelig skal
ingen fremhæves frem
for andre, men han
brugte timevis på opgaven. Vi ser tydeligt
hans plan, men efterhånden som tiden skrider frem mister han lidt
koncentration og den
fine tegning bliver mere
og mere farvesvag i
retning fra venstre mod
højre. Men – det er
godt gået og fortjener
ros. Det er mere, end
man normalt kan forvente af en 6-år gammel dreng.
Personalesituationen
tegner stabilt, der er
ikke varslet barselsorlov eller lignende blandt
Endelavebørnene og Alice
de ansatte. Og – vi er
blevet færdige med at
dekorere toiletbygningen ved madpakkehuset, efter
svære udfordringer med vind og vejr.
Vi forsøger os med en ny struktur i år. Tidligere har
børnene været delt i to hold. Et til og med 3. klasse
og et fra 4. og op. Med 7 elever, hvor så den ældste Samanda er på Dagnæsskolen to dage om
ugen, har vi valgt at samle alle børn på et hold og
så differentiere undervisningen. Det giver store fordele, idet personalet meget bedre kan udnytte hin-

Felix’ tegning

andens ressourcer. Felix er til intensiv dansk- og
matematikundervisning hos Bente en time eller to
hver dag. Resten af eleverne har så den fordel, at
de altid er omgivet af mindst to voksne.
Det forventer vi os meget af og indtil videre fungerer det fint. At samle alle elever i et lokale gør det
muligt at indrette et til fordybelsesaktiviteter og par
-arbejde. Her har Felix også sin plads til eneundervisningen og han har ydermere fået eget kontor i
det lille og nu nedlagte lærerforberedelseslokale,
der hvor de ældste før havde klasselokale. Her kan
han så sidde og nørkle, hvis de andre f.eks. skal ud
i 2.grads ligninger og klimazoner.
Vi har gjort en dyd ud af at indrette pladser til de
enkelte elever, så de i størst mulig omfang tilgodeser den enkeltes behov. Det er lykkes ret godt, så
samlet set tror vi på projektet. Vi forsøger os nu
med solfilm på vinduerne. Solen – når den er her –
stikker i øjnene. Og ruller vi gardinerne ned bliver
det deprimerende mørkt. Det skal vi have løst – og
vi er i gang med at forsøge os.
Vores dejlige, nye udeområde er blevet brugt flittigt
siden det blev indviet den 6. juni. 4 årgange fra
Dagnæsskolen har været på lejrskole, vi har selv
haft en overnatning med de store, ungdomsskolen
fra Horsens har været her og så har der været en
del spejdere forbi i løbet af sommeren. Shelterne er
et oplagt alternativ, når nu de primitive bivuakker
på den primitive campingplads for enden af Vesterby sejler væk i det lunefulde sommervejr.
Mens skolen har haft ferie har der også været en
del indenom på eget initiativ, cykel- og kajakturister tror vi. Men, de fleste har formået at opretholde en god disciplin omkring oprydning, så det har
været helt fint. Vi glæder os over at have fået et
aktiv, som vækker interesse hos dem som gæster
øen. PT. har vi en ansøgning inde ved Friluftsrådet,
hvor vi har søgt om tilskud til udendørs kogegrej.
Planen er, at man skal kunne besøge Endelave,
stryge rejer, fange fisk, samle bær og frugter og alt
hvad øen nu ellers har at byde på – og så kunne
tilberede det hele på åben ild i vores fine bålhytte.
Med de uddybende spørgsmål som Friluftsrådet har
stillet, så er vi optimistiske.

Det friskmalede toilethus
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Fredag den 12. august tog vi os en ekstra dag på
Dagnæsskolen i Horsens. Grunden var oplagt. Gen-

SKOLEN
nem det sidste halve år har vi været en del af et
projekt i engelskundervisningen på Dagnæsskolen.
En af lærerne har en søn, som er gift med en Kenyansk kvinde – Alice. Hun har stillet sig til rådighed
på Skype, så eleverne kan få praktiseret de tillærte
færdigheder, ved at snakke engelsk med en engelsktalende. Det har vi været en del af, alle som
en, lige fra Samanda til Felix. Og den 12. august
besøgte hun Dagnæsskolen og havde oplæg med, i
form af afrikansk madlavning og dans. Det skulle
vores børn ikke gå glip af – selvfølgelig skulle de
møde den person, som de nu havde lært at kende
på nettet. Det blev en fin dag med hoftesving og
sved på panden. Og Helle havde jo selvfølgelig sørget for at der var noget fra Endelave til hende. Hun
fik en kurv med Endelavemel, lys fra Samandas lysstøberi, flødeost fra dyrlægen og overskydende Lego fra Mérnes hjem til hendes lille søn på 2 år. Det
vakte lykke hos Alice – og nu tror vi, at der er en
kobling mellem Kenya og Endelave.

ENDELAVEBLADET // 14. ÅRGANG 2016

Så er der afgang mod øen

Fredag den 2. september holdt vi temadag – marmeladefremstilling. Sidste år fik vi produceret et
beskedent antal glas marmelade, som blev solgt
under ½-marathonløbet. Det skulle vi gentage i år,
måske i lidt større målestok, idet det gik alt for
hurtigt med at få udsolgt sidste år. Indtægten skal
gå til at få plantet nye frugttræer rundt om skolen
– et ædelt formål.
Vi er i gang igen og det er godt. Vi bliver dog nød
til lige at henstille om en enkelt ting. Bilkørsel i skolegården i undervisnings- og legestuetiden ser vi
ikke gerne. Sæt bilen på vejen, hvis i vil indenom.
Der skal så lidt til, hvis det går galt.
Vi glæder os til fortsat at fortælle Endelavitter og
andre interesserede om livet på skolen i tiden som
kommer :-)
Børneopera på Endelave
Fredag den 9.september 2016 var på mange måder
en skelsættende dag for kulturlivet på Endelave. En
lille komite bestående af Hanne Holm – et kendt
ansigt i forbindelse med sommerens mange musikbegivenheder og skoleleder Bente Skovgård Rasmussen havde, i løbet af en aften besluttet sig for,
at sommerens succes med Guidoperaens opførsel
af ”Rigoletto” skulle gentages for børn. For forfatteren af artiklen er det uvist hvordan det er gået til,
men jeg ved at der er mange fondsansøgninger og
lignende som skulle sendes afsted, meget logistik
omkring færgen, rigtig meget praktisk arbejde som
bare skulle gøres før det kunne blive realitet – at
Guidoperaen kom til Endelave fredag den 9. september for at opføre forestillingen ”Dragen Kjetil”
for øens børn og de klasser de går i, når de er på
Dagnæsskolen om onsdagen.
Vi tog morgenfærgen over for at tage imod Dagnæs
-klasserne i Snaptun, var med til fælles morgensang i kirken, stod for at bage pandekager over bål
i tiden mellem morgensang og operaen og overværede en fantastisk børneopera med indbygget morale. Kjetil var nemlig født med mærkelige hudfolder under armene i sin familie af ikke flyvende drager, som bare kunne spy ild. Kjetil kunne ikke spy
ild, men da situationen krævede det brugte han sine mærkelige hudfolder til at flyve ned i Tordendy-

Forventningsfulde børn

Kjetil og dragen

bet og hente sin nødstedte kammerat op. Altså – vi
er født forskellige, men forskelligheden kan bruges
til noget godt.
Vi lader billederne fortælle om dagen ;-)
Karsten Jensen, pædagog
Fotos: Karsten Jensen
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ENDELAVES HISTORIE
Her kommer et nyt historisk tema om Endelave og
den omkringliggende lave vanddybde, som har forårsaget mange strandinger og skibsulykker gennem tiden. Det er sammenfattet og beskrevet i 3
artikler og her bringes den første.
Endelave hæver sig kun lidt over havet, og tilsvarende er øen omgivet af vidtstrakte fladvandede
grunde mod nord og vest med dybder på under 4
m og mange steder under 2 m. En grund er et område i havet eller i en sø, der ligger ret tæt ved
vandoverfladen og som gør sejlads farlig. Overgrunden strækker sig som en smal ryg fra Øvre 5 km mod nord. Svanegrunden er adskilt fra
Overgrunden af en smal rende og består i vore dage af vidtstrakte fladvandede grunde og to store
sandbanker, der er lidt hævet over havet med permanent vegetation.
Nord for Suderbjerg ligger Møllehage, og nord for
en smal rende kommer Møllegrunden, der også har
store områder med ringe vanddybde og en lang
smal sandbanke, nu med permanent vegetation.
Længere mod nord ligger Knøsen og Møllevingen.
Øst for Kloben ligger Klob Hage. Øst for Møllevingen ligger også store grunde med under 4 m vand
det meste af vejen over til Øvre, kun adskilt af et
smalt løb ned til Endelave Havn. I solskin kan man
fra færgen mellem Møllegrunden og Endelave Havn
ofte tydeligt se havbunden, der her er dækket af få
meter vand. Derer ingen grunde syd og øst for Endelave.
Alle disse grunde var tidligere helt skjult i havet. Vi
vil her følge en række skibe, som strandede på
disse farlige grunde ved Endelave. I denne sammenhæng regnes både Svanegrunden og Møllegrunden som en del af Endelave med matr. nr. 99
og nr. 100 under Endelave. Kilderne er aviser fra
datiden og trykte referater af søforhør.
Apr. 1839: ”Paa den saakaldte Svanegrund ved
Øen Endelave er sidstafvigte 30te Marts inddrevet
et Skibsvrag uden Kjøl, med Bunden opad, uden
noget kjendeligt Mærke, fra hvilket Vrag er bjerget
forskelligt Skibs-Inventarium og andre Effecter,
hvoriblandt Klædningsstykker, som ere paasyede
Bogstaverne H.F. og N.T. – Ligeledes er ved bemelfte Øe, d. 3die i denne Maaned bjerget en
grønmalet Skibsbaad, og paa samme Dag er inddrevet et Bræt, hvorpaa stod med store forgyldte
Bogstaver ”ANNA 1838”, hvilket formodes at tilhøre Vraget. Ingen meldte sig som ejer af skibet. Juli
1839: ”der bliver paa Øen Endelave afholdt Auktion over det paa Svanegrunden indstrandede vrag,
som formenes af være Skonnertskibet ”Johanne”
hjemmehørende i Kjøbenhavn, samt over de fra
dette Vrag bjergede Gjenstande, bestaaende af
forskelligt Tougværk” og meget andet fra vraget.
Mar. 1844 ”strandede i taaget Veir Jagten ”Anne
Cathrine” af Flensborg, paa Reisen fra Randers til
Hjemstedet, paa Svanegrunden ved Øen Endelave.
Mandskabet og Ladningen, hvilken Sidste bestod af
Kornfrø og Stykgods, er bjerget, hvorimod det
endnu er uvist, hvorvidt Skibet, der staar på en
Sandbanker og har erholdt en betydelig Læk, vil
kunne reddes.” Juli 1844 blev der ”paa Endelave
afholdt auktion over det paa Svanegrunden ved
bemeldte Øe strandede Jagtskib ”Ane Cathrine”,
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drægtig 8½ Commercelæster, hjemmehørende i
Flensborg, samt de derfra bjergede Gjenstande,
bestaaende af forskelligt Tougværk” og meget mere.
1850: Strandet på den østlige ende af Svanegrunden på 6 fod vand og stenbund. Skibet erklæres vrag. Så meget som muligt bjerges af inventaret, lasten er for vanskelig at bjerge. Vraget sælges hurtigt "da den første storm af NØ snart kunde
søndersplitte det hele.””Mandagen den 3die Juni

Søkort over farvandet omkring
Endelave 2008

førstkommende Kl. 10 Formiddag, bliver … paa
Øen Endelave afholdt Auktion over det paa Svanegrunden ved bemærkede Ø strandede Jagtskib
”Georgine”, drægtig 22½ Commercelæster, hjemmehørende i Bogense, med det af Ladningen, bestaaende af Steenkul og ildfaste Muursteen, som
ved Auktionen endnu maatte befindes deri, samt
over de derfra bjergede Gjenstande, bestaaende af
2 storseil” og meget andet fra selve skibet.
Okt. 1852: ”Tirsdagen den 5te om Eftermiddagen,
fandtes paa den østlige Side af Øen Endelave en
indddrevet kæntret Skonnert, hvorpaa fandtes en
død Mand, der var surret fast til Skibet. Ved de
derefter anstillede Undersøgelser er det oplyst, at
Skibet var Skonnerten ”Emma” af Horsens, ført af
Capitain C. J. Kønig, og som paa Reisen fra Horsens til Kjerteminde med ca. 150 Tønder Steenkul,
i Stormen Løverdag Aften den 2den oktober var
kæntret østen for Æbeløen. Kæntringen foregik KL.
9 a 10, og Mandskabet drev derpaa omkring paa
det kæntrede Skib indtil Søndag Formiddag Kl. 10,
da Skipperen og 2de Matroser bleve optagne, i en
yderst forkommet Tilstand, i et andet Skib og derefter landsat i Kjerteminde. De øvrige Tvende af
Skibets Besætning vare derimod, efter at have surret sig fast til Skibet, i Løbet af Natten omkomne
af Anstrængelse og Udmattelse. Af disse er, som
anført, de Ene, Styrmand Edw. Gylding, inddrevet
med Skibet til Endelave, hvorimod den Andens Liig
endnu ikke er fundet.”
Dec. 1852: Skonnerten Isabel strandede på
Svanegrunden.. Kaptajn og købmand N iels

ENDELAVES HISTORIE
Malling i Aarhuus led derved et tab på 237 rigsdaler
og 47 skilling. Dette tab søgte han at få godtgjort
ved Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland. Ved
Underretten i Randers blev foreningen frifunden for
at betale, men ved Landsoverretten i Viborg blev
foreningen i maj 1856 dømt til at betale tabet ved
strandingen, inklusiv sagsomkostninger og påløbne
renter.
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bestemt. Ladningen bestod af Kul
og Raajern.” Skibet kom fra Midlesborough i Nordøst England.
Juni 1886: ”I forgaars er en engelsk
Skonnert
løben paa Svanegrunden,
den
Grund, der løber
ud fra Endelave.
Skibet er løbet paa ved Højvande og staar paa 4
Fod Vand. I forgaars Aftes blev der tilbudt Kaptajnen Assistance, men han ville ikke modtage den. I
gaar Aftes afgik Dampskibet ”Helgenæs” fra Ebeltoft for at yde Assistance.” Det er uklart hvad der
siden skete.

Jan. 1855: ”Kuffen ”Sophie” af Horsens, Skipper
Petersen, kommende fra Norge med Trælast, er i
Nytaarsstormen bleven kastet iland paa Endelave,
og da Skibet staaer paa tørt Land, er der næppe
Haab om, atter at bringe det i Søen.” ”StrandingsAuktion Løverdagen den 5te Maj 1855, Kl. 10 Formiddag, bliver efter Vedkommendes Begjæring afholdt offentlig Auktion paa Øen Endelave over det
paa Land staaende Skrog med Mast, Bougspryd,
Bom, Gaffel og Fokkeraa, af den under 1ste Januar
dette Aar indstrandede Kuf ”Sophie” af Horsens,
19½ Commerce-Læster drægtig, samt strax derefNov.1886: ”I Fredags Aftes grundstødte Skonnert
ter over Skibets bjergede Inventarium”.
”Hans Christian” paa Svanegrunden nordøst for
Nov. 1860: ”Paa Reisen fra Flensborg til Aalborg Endelave. Mandskabet forlod Skibet og kom her til
Tirsdagen den 6te November havde Dampskibet Aarhus i Gaar, medens Kaptajnen blev om Bord.
”Aurora” det Uheld i Mørket at blive staaende paa Skonnerten var paa Rejse fra Odense med byg og
Sydøstpynten af Svanegrunden ved Øen Endelave, skulde komplettere sin Ladning her i Aarhus. Ifølge
og da Vandet var i Aftagende, vilde det ikke lykkes Meddelelse til os i dag er Skonnerten nu kommen
Føreren strax at faae Skibet flot ved egen Hjælp. af Grunden ved Hjælp af en af Schwizers Dampere,
Onsdag Middag stod Aurora endnu, og da der var der skal have 3000 Kr. i Bjærgeløn. Skibet er nu
endeel Passagerer ombord, hvoriblandt flere Invali- ankommet hertil* og bliver undersøgt af Dykker.”
der, besluttede Captainen at signalisere Postdamp- *Horsens
skibet, der Kl. 2 a 3 kunde ventes at ville komme
tæt forbi paa Reisen fra Korsør til Aarhuus.” Det Nov. 1886: ”Efter en ualmindelig haard Rejse fra
lykkedes ikke at få hjælp herfra, men torsdag mor- Antwerpen grundstødte, med 2 Fod over dagligt
gen kom Aurora selv fri af grunden og videre til Ål- Højvande, i Fredags den norske Brig ”Sophia Maria”, Kaptajn Royter, paa Svanegrunden mellem
borg.
Endelave og Samsø. Ladningen, bestaaende af Klid
Dec. 1876: ”Natten mellem den 20de og 21de ds. til en i Horsens boende mand, er assureret i et
indstrandede i Snestormen paa Østsiden af Endela- udenlandsk Selskab, hvorimod Skibet desværre ikve Briggen ”Fremad” af Kragerø paa Reise fra ke er assureret, hvorved Kaptajnen, der har StørKorsør til Hjemstedet. Besætningen, 8 Mand, bjer- steparten i Skibet, lider et føleligt Tab. Schwizers
gede sig i Land ved egen Hjælp. Skibet, der var Bjærgningsdamper ”Drogden” ligger i Horsens Havn
ballastet, havde ligget for Anker under Refsnæs; og skulle i Søndags Morges gaa ud for at forsøge
men her havde det faaet begge sine Kjættinger Skibet indbragt til Horsens. Grundstødningen er ved
sprængte, hvorefter det var drevet af, var grund- Højvande sket ¼ dansk Mil fra Sømærket paa den
stødt paa Samsø, hvor det havde kappet Storma- farlige Svanegrund.”
sten, og derefter strandet paa Endelave. Skibet
Anders Grosen
staaer i Havstokken og er sandsynligvis Vrag.”
Okt. 1877: ”Damperen ”Nellie” af WetsHartlepool, ført af Capt. Harrison og paa Reise med
en Ladning (5-6000 Sække) Hvedemel fra Kiel til
Leith, er igaar grundstødt paa Svanegrunden, mellem Endelave og Samsø. Der er antaget nogle Jagter til at bringe Skibet, der er et Jernskruedampskib, flot, hvilket ventelig vil lykkes.”
Dec. 1885: ”Dampbaaden ”Samsø” har i de seneste Dage gjort en god Fangst. Under stormen Natten mellem Torsdag og Fredag drev Briggen
”Mathew F. Maury”, der laa for Anker øst for Endelave, over paa Svanegrunden mellem Endelave
og Samsø. Briggen stødte haardt, mistede Roret,
en del af Kjølen og blev læk. Storriggen var bleven
kappet under driften. Da Samsø, hidkaldt ved Telegram over Hou, gav Møde, blev strax indgaaet Kontrakt om Bjergning af Skibet for 2850 Kr., hvorefter
”Samsø” slæbte Skibet af Grunden og med en del
Besvær bugserede det til Fredericia, hvortil det var

En troppetransport med dampskibet
”Aurora” den 30. nov. 1863 inden
krigen med Preussen og Østrig
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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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trykkes anonyme indlæg ikke.

Deadline: 21 dage før udgivelsesdato.
Vi henstiller til at deadline overholdes!
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke
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Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man
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Retningslinjer for ”Stafetten”
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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
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6 udgivelser

Henvendelser vedrørende annoncer:
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E-mail:
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9,00 kr.
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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:
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E-mail:

21 29 08 35
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40 47 48 78
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Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
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