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Lidt fra øst 
 
Gården Bremaa er 
mit fødehjem. Der 
vokser jeg op 
sammen med mi-
ne to søstre. Vi 
lærte at være en 
aktiv del af tidens 
landbrug. På det 
tidspunkt et tradi-
tionelt brug, med 
kvæg, svin, får og 
fjerkræ. Det var 
en tid, hvor man 
ikke kendte ordet 
stress. Der var 

nærvær og samhørighed, selvom der var nok at se 
til i landbruget. Der var altid tid til en snak. Jeg hu-
sker når vi spiste aftensmad, var der altid en god 
dialog omkring bordet om hvad der foregik lokalt og 
globalt. 
På nabogården Øvregård var der tre piger, som var 
på alder med os tre. Inger og jeg er de to yngste 
fra begge gårde. Jeg husker ikke andet end at vi 
altid har haft med hinanden at gøre. Vi elskede at 
være fælles om alle vores små projekter, vi legede 
sammen, vi badede, vi lavede huler og hytter – ja 
kort sagt – det var fantastisk at have en god venin-
de på nabogården. Vi har stadig god kontakt med 
hinanden og har de sidste mange år haft træf på 
Endelave og specielt på Bremaa. 
Efter en badetur ved ”bedstefars hav” kommer vi to 
små piger cyklende hjemad. Ved Lynggården kom-
mer der små galsindede gøende hunde efter os. 
Inger råber efter dem, hopper af cyklen, kaster 
cyklen efter hundene og løber efter dem. Hundene 
løber hylende ind på ejendommen og vi ser dem 
ikke mere. Det var dejligt med en så modig venin-
de. En anden dag på samme vej oplever vi en løs-
sluppen Mads Gedebuk med store horn, der var 
sluppet løs – og jagtede os!!! 
Midt i tresserne får mine forældre bil. En flødefarvet 
Opel. Det er en ny tid, der starter. Nu sidder vi ikke 
mere på traktoren, når vi skal hjemmefra, pakket 
ind i tæpper for ikke at komme til at fryse. Nu sid-
der vi godt med min far ved rattet og min mor ved 
siden af og os tre piger på bagsædet. En gang om 
året er der udflugtsdag, så er familien fra Bremaa 
og bilen med færgen og vi får set nogle attraktioner 
i Jylland. En søndag skal vi til konfirmation ved en 
kusine fra Solbjerg på Norsminde Gl Kro. Min faster 
og onkel og deres 3 børn fra byen skal med. Alle 10 
i bilen og så afsted. Vi var omkring Alrø, før vi skul-

le videre til fest. Jeg følte slet ikke, at vi sad klemt, 
der var ikke nogen sikkerhedsseler til at holde os 
fast. Vi havde en festlig dag. 
Vores børn har haft mange gode ferier på Bremaa. 
Hvis vi, som deres travle forældre, ikke kom til øen 
med dem, så hentede børnenes mormor dem i 
Snaptun og så var ferien startet i slaraffenland. Of-
te var ferierne sammen med fætre og kusiner, så 
alle børnene har mange gode oplevelser med i ba-
gagen lige som deres mødre fra Bremaa og Endela-
ve. 
I mange år kom vi ikke så tit som ønsket til Endela-
ve. Det passede ikke så godt med vores arbejdsliv 
på daværende tidspunkt. I dag er der ændret på 
det, så vi meget ofte er på øen. Vi har altid syntes 
at det er dejligt at komme, og man mærker ligesom 
roen når man sætter sig på færgen. Vi går ikke så 
meget op i hvad klokken er, før den dag vi skal til 
fastlandet igen.  
Da vi solgte vores forretning i Bjerre i 2010, tænkte 
jeg, at det kunne være sjovt at kigge i ”glaskuglen” 
og se, hvor er vi om 10 år. Nu tænker jeg det for 
Endelaves vedkommende – Endelave er en rigtig 
dejlig ø, med mange dejlige mennesker  –  både på 
”heltid” og ”deltid” - hvordan er Endelave om 10 
år? 
 
Maja Schildknecht Hoé  
 
Jeg har fornøjelsen at sende stafetten videre til en 
af Endelaves seneste tilflyttere Suzanne Larsen.  
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En af mine festlige børnefødselsdage på Bremaa 
Fra venstre bagerst: 
Susanne Pedersen, Birgit Hoe Pedersen, Herdis Skipper 
Rasmussen, Mona Hoé, Maja Hoé, Inger Knudsen 
Forrest: Elna Marie Skipper Rasmussen, Hanne Knudsen 
Lisa Knudsen, Connie Pedersen, Birgit Mathisen, Irene, 
Hanne Pedersen 

Mig med Bremaas torne i baggrunden  
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KALENDEREN 
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25 år for Endelave! 
Kære samboere, kære Endelavitter, så blev det til 
25 år med adresse på Mejerigården, alting kunne 
være gået anderledes, om skæbnen havde villet 
det. Det har været skønt med så megen plads og 
rum til alle eksperimenterne, det har ikke været så 
sjovt med så lidt tid og overskud til at gøre det 
sjovt og smukt at bo og fungere i det daglige. Al 
energi er brugt på at forsøge at tjene penge og væ-
re noget for turisterne og  Endelavitterne.  
 
Efter Niels’ død i år 2000, kunne jeg jo have valgt 
en anden sti, men jeg måtte tage mig af vores 
hjertebarn, jeg var ikke færdig med vores drøm 
omkring cafeen og bageriet. Jeg måtte passe på 
Niels’ og min dejlige gård, så godt som jeg formåe-
de. Desværre er det aldrig væltet ind med penge, 
selvom jeg syntes jeg knoklede, nu er alt brugt og 
mere til, så nu må en anden tage over. Kroppen vil 
heller ikke det samme som for blot 3 år siden.  
 
Jeg har været her.. på min måde …og jeg synes 
faktisk, jeg har gjort det rimelig godt! Jeg har lært 
en masse, som jeg forhåbentlig vil kunne bruge på 
min videre færd. Tak for min tid på et fantastisk 
sted, som ikke egner sig til at være alene om. 
 
 

Jeg byder velkommen til Mejerigårdens nye ejer 
Klaus Mørk Andersen og  håber alt godt for ham og 
hans familie! Jeg er stolt af, at de har mod på at 
videreføre Camping og madsted samt gården i sin 
helhed og jeg ser frem til at kunne benytte mig af  
Mejerigården som kunde. Det er spændende, hvor-
dan Mejerigården vil tage form fremover med kyn-
dige hænder. 
 
Efter 25 år som Endelavit er man blevet endnu me-
re afhængig af øen end man var som campist og 
turist i 80’erne og start 90’erne. Her er trygt og 
godt at bo og sikke et privilegium at bo i omgivel-
ser, der er et postkort værdigt! Jeg vil nu nyde En-
delave fra kulisserne, og se hvad tiden bringer.  
 
De kærligste hilsener 
Margith Holm 
Mejerigården 

VELKOMST OG MEMORANDUM 
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Høstgudstjeneste 
søndag d. 1. oktober kl. 11.05 

Endelave Kirke 
 

Bukkepral 
søndag d. 1. oktober kl. 11.00 

Bennys værksted 
 

Generalforsamling 
mandag d. 2. oktober kl. 20.00 

Benny, Lynger 7 
 

Høstfest 
lørdag d. 14. oktober kl. 19.00 

Endelave Skole 

Æblekagekonkurrence 
torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 14.00 

Endelave Lægeurtehave 
 

Medlemsmøde 
torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 15.00 

Endelave Lægeurtehave 
 

Bankospil 
torsdag d. 19. oktober 2017 kl. 20.00 

Endelave Skole 
 

Adventsfest 
onsdag d. 6. december 2017 kl. 19.30 

Præstegården 
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, 8789 Endelave 

Internet: www.fraendelave.dk 
E-mail: ghita@fraendelave.dk 

Telefon: 75 68 90 88 / 26 27 90 88 
Åbent for grupper efter aftale 

Benny RasmussenBenny RasmussenBenny RasmussenBenny Rasmussen    
Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 
8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave    
tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56    
Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23    

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

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 

Hermed de seneste passagertal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Endelave Færgefart 
www.mf-endelave.dk 
 

FÆRGEN 
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5672 5507 5186 

6749 6060 6240 

10194 10215 9419 

7322 6898 6128 

Maj 

Juni 

Juli 

August 

 2015 2016 2017 
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Hjertelig tak 
Hjertelig tak for opmærksomheden 12/8 til alle,  
der var med til at gøre det til en uforglemmelig 
dag. Tak for alle gaver. Tak til vores fantastiske 
musikere. – En speciel tak til alle, der hjalp til  

og ikke mindst en tak til Tulle og  
sognepræst Jens Peder Baggesgaard. 

 

Med venlig hilsen Kirsten og Per Barner Nielsen 

Bukkepral 
v/Bennys værksted, Kongevejen 74 
d. 1. oktober kl 11.00 
 
Generalforsamling 
Mandag d. 2. oktober kl. 20.00 
Ved Benny, Lynger 7 
Foreningen serverer smørrebrød m/øl og vand 
Dagsorden i flg vedtægter. 
Er du ikke medlem – mød op og tilmeld dig  
samme aften 

 
Høstfest 
Lørdag d. 14. oktober 
I gymnastiksalen kl 19.00  
Du kan komme for at dække dit bord mellem 11-12.  
Pak madkurven - drikkevarer skal købes  
Pris pr person kun kr 75.- 
 
Alle er velkommen 
 
Endelave Jagtforening 

En stor tak 
 

for den venlige deltagelse ved 
HANS´ 

død og bisættelse 
 

På familiens vegne 
TOVE 

Eftersyn af varmepumper 
 
Luft til luft og luft til vand. Interesserede kan  
henvende sig til Claus Holm  på 2682 9507 eller 
smukke_claus@hotmail.com 
 
Vi samler 8-10 eftersyn, så Morten fra  
Schou Klima Teknik i Hornslet kan bruge  
en dag på Endelave. 
Pris for eftersyn alt incl. kun 650 kr. 

JAGTFORENINGEN 
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NYT OM NAVNE 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

KORT & GODT 
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Strikkeaften starter op igen 
 
Så kan I godt begynde at varme strikkepindene op 
til nogle glødende aftener her i den kommende 
mørke tid. 
Vi starter igen mandag d. 2. oktober kl. 19.00, 
som sædvanlig hos mig på Kongevejen 57 
Håber vi ses! 
 
Strikkehilsner fra Mie 

Septemberhimmel 
Foto: Tove Slot 
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Så er vi i gang igen efter en dejlig, lang sommerferie. 
I år starter vi ud med 5 børn men håber selvfølgeligt 
at flere over tid vil få øje på de kvaliteter, en skole-
gang på en lille ø-skole giver. 
Skolen har haft murere og malere gående siden en 
gang i maj. Temligt mange fuger og mursten er ble-
vet skiftet, skorstenen på bagbygningen er pillet ned, 
gavlene på cykelskurene ud mod vejen er blevet re-
noveret og murstensmuren mod vest i skolegården 
er revet ned og skal erstattes af et raftehegn. Som 
det mest revolutionerende, er ”K” et i 
”Kommuneskole” også rettet op og hænger ikke og 
dingler længere – et mærkeligt syn. 
Der er puttet rigtig mange vedligeholdelseskroner i 
bygningerne. 
 
Som noget nyt er biblioteket nu overgået til selvbe-
tjening, men skolens personale står til rådighed med 
råd og dåd, hvis der er noget der driller. 
Bente har valgt at drosle lidt ned og er nu på skolen 
onsdag, torsdag og fredag.  
Om mandagen varetages undervisningen af Karin 
Meyer og Karsten, så her er det sprogfag, idræt og 
sløjd der står på programmet. Tirsdag er vi på Dag-
næsskolen og så får den fuld skrue med dansk, ma-
tematik, natur/teknik, historie og de fag Bente me-
strer de dage, hun er her.  
Sidst skrev vi om det kommende fjernundervisnings-
projekt via Skype vi skulle deltage i. Vi har nu holdt 
3 generalprøver med meget blandet resultat. Et par 
er gået rigtig godt, en enkelt kikset fuldstændig på 
grund af tekniske vanskeligheder. Vi er stadig ved 
godt mod og tror på, at der er mange fremtidige mu-
ligheder gemt i denne undervisningsform. 
 
Vi har igen i år alle børn på et hold. Vi kan så til sta-
dighed være to voksne omkring dem og har nogen 
behov for at gå fra med en voksen for at få forklaret 
særligt vanskeligt stof – ja, så er det også muligt. Vi 
har også talt om, at vi har så gode ressourcer, at 
hvis et barn trænger til et særligt tilrettelagt forløb, 
så kan vi også tilbyde det. 
I øjeblikket arbejdes der med repetition af sidste år, 
og efterårets projekt i sløjd er fuglekasser – både til 
at tage med hjem, men også til at hænge op på sko-

len. Vi nærer et specielt ønske om en tårnfalkekasse 
på bagbygningens østgavl. Placeringen er perfekt – 
højt oppe i kippen og med adgang til åben mark mod 
syd. Og så skal der selvfølgelig web-cam i, så vi kan 
følge med. 
 
I år er der i Horsens Kommune fokus på fremtidens 
uddannelse og det er vi naturligvis en del af. En af 
folkeskolens store udfordringer i dag er, at man dy-
best set ikke ved hvilke typer af jobs vi uddanner 
vore børn og unge til. Den teknologiske udvikling 
buldrer derudaf – prøv at tænke på en jobtitel som 
”App-udvikler” – den fandtes ikke for 10 år siden. Og 
dem er der faktisk mange af. En ting er man relativt 
sikker på. Fremtiden stiller krav om at man beher-
sker ny teknologi, kan arbejde løsningsorienteret og 
har samarbejds- og kommunikationskompetencer. En 
ting står også fast – robotter bliver en stadig større 
del af hverdagen. Så – vi har fået et sæt ”Lego WE-
DO” fra Horsens Kommune. Det er et bygge- og pro-
grammeringssæt, hvor man via en USB-Hub kan 
bygge robotmodeller som styres via et program hvor 
man kan programmere, hvad robotten skal gøre, 
hvor længe, osv. Sættet indeholder nogle obligatori-
ske bygge- og programmeringsøvelser, man skal 
igennem for at forstå robottens måde at virke på. 
Men derefter kommer der opgaver, hvor man f.eks. 
skal konstruere en robot, som kan håndtere affalds-
sortering, bore tunneller osv. Vi lægger op til, at 
sættet skal bruges som samarbejdsprojekter elever-
ne imellem, og det kunne gå hen og blive stort. Vi 
har mange forespørgsler fra drengene gående på 
”Hvornår skal vi …..”  
 
Og – så har skolen (og øen) haft sit årlige besøg af 
den uniformerede ordensmagt. Det var igen i år en 
stor begivenhed, hvor børnene kunne spørge, kom-
me i håndjern og hvad der ellers hører sig til. Om-
vendt, så skulle der jo redegøres for diverse æblerov 
i naboens have, kørsel på cykel uden lys og hjelm, 
forsømmelse af lektier og andre lovstridige forhold. 
Det var igen i år en fin dag. 
Der er ikke så meget nyt at berette i begyndelsen af 
et skoleår. Vi skal i gang, rutinerne skal op og køre 
og så videre. Men, efterhånden som vores planlagte 
tiltag og projekter bliver sat i søen, så bliver der 
selvfølgeligt mere at berette om – det ser vi frem til. 
 

Karsten Jensen 
 

SKOLEN 
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Første skoledag 
Foto: Karsten Jensen 

Skype-undervisning 
Foto: Karsten Jensen 
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HALVMARATON 
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Det 14. halvmaraton på Endelave 
 
Jeg tror, at alle involverede i Endelave Halvmaraton 
2017 sidder med en rigtig god fornemmelse. Der var 
lidt nerver på op til løbet. Der var ikke samme store 
tilslutning, som vi har set de tidligere år. Muligvis hav-
de en del løbere valgt at løbe over Storebæltsbroen 
samme dag, da det formentlig er sidste gang, man kan 
gøre det. Desuden så vejrudsigten ikke alt for god ud. 
Vi var også noget bekymrede for ruten, da den pga. 
den megen regn op til løbet ikke så for godt ud – store 
huller og meget store vandpytter.  
Heldigvis blev alle disse bekymringer gjort til skamme.  
 
I de sidste dage op til løbet, kom der en del tilmeldin-
ger. Vi nåede ikke op tidligere års antal løbere, men 
dog et acceptabelt antal. Der var tilmeldt 102 løbere 
og 20 tilskuere. Vejret artede sig nogenlunde, og der 
kom kun lidt regn en times tid efter løbets start. Der 
var næsten ingen vind, hvilket løberne satte pris på. 
På grund af regnen blev traktementet efter løbet og 
præmieoverrækkelsen flyttet ind i gymnastiksalen. Her 
var der en buffet, der strakte sig næsten igennem hele 
salen, og der var sat borde og stole op til de trætte 
løbere. Som det har været tilfældet igennem mange 
år, blev traktementet igen rost i høje toner. 
Flere løbere gav udtryk for, at ruten var fin og hullerne 
og vandpytterne ikke havde givet anledning til de store 
problemer. 
Men det bedste af det hele var, at der ikke var nogen 
tilskadekomne under løbet. 
 
Tidstagningssystemet fungerede også fint i år, så igen 
må vi sige, at vi har fundet en god løsning 

Vi havde igen i 
år fællesspisning 
for alle involve-
rede i afviklingen 
af løbet. Vi sam-
ledes i gymna-
stiksalen til grill-
mad, kartoffelsa-
lat m.m. Det var 
igen en dejlig 
måde at afslutte 
en ellers travl 
dag på. Efter 
forberedelserne, 
afviklingen af 
løbet, præmieoverrækkelse og hygge på skolen for 
løberne og til sidst oprydning, var det dejligt at kunne 
sidde og dele dagens indtryk med andre.  
 
Vi har flere sponsorer og vil gerne sige tak til dem – de 
forskellige former for bidrag er med til at gøre dagen 
til den gode oplevelse, det er for løberne. Vores spon-
sorer i år var Jyske Bank, Langenæs Bageriet, Sand-
manden og Bjerre Kød. En stor tak til dem! 
Endelave Halvmaraton kan kun gennemføres, fordi der 
er så stor opbakning – fra fastboende Endelavitter, 
sommerhusfolket og folk fra fastlandet, der bare gerne 
vil give en hånd med. En kæmpestor tak til alle! 
Igen en dejlig dag  – og som vi sagde sidste år: Vi gør 
det nok igen næste år! 
 
På vegne af EIF og EFK 
Niels Johan D. Andersen 
 

Palsgaard 2017 
Igen i år havde EFK arrangeret en tur til Palsgaard 
Sommerspil. Torsdag d. 3. august drog vi afsted for at 
se musicalen ”Annie”. 
Nu er den danske sommer som bekendt ret lunefuld, 
så det var med lidt bange anelser, vi ankom til Pals-
gaard. Ville det nu holde tørt? 
Vi havde traditionen tro nogle dejlige timer før fore-
stillingen, medens vi spiste vores medbragte mad på 
’vores skrænt’. 
 
”Annie” er en sød historie om den forældreløse pige 
Annie, der er blevet anbragt på et børnehjem af sine 
forældre, fordi de ikke kunne have hende. De havde 
dog skrevet et brev til hende, hvor de lovede at hente 
hende senere, når deres situation var bedre. De havde 
efterladt halvdelen af en sølvmedaljon hos hende, og 
de beholdt selv den anden halvdel, så de kunne være 
sikre på at finde hinanden. 
Børnehjemmets forstanderinde er måske ikke lige den 
moderlige type og derfor ikke så populær hos pigerne. 
Det ses for eksempel ved, at Annie beslutter at flygte 
fra hjemmet – men bliver fanget og bragt tilbage. Hun 
har dog en ukuelig optimisme, der tydeligt kommer til 
udtryk i hendes sang om, at alt blive bedre i morgen – 
”Tomorrow”. 
 
Annie får tilbud om at tilbringe julen hos en milliar-
dær. Det går selvfølgelig sådan, at han falder for den 
lille pige og vil adoptere hende. Nu starter der så nog-
le intriger, da mange lugter penge og vil gøre krav på 
at være Annies forældre. 
Det hele ender selvfølgelig godt – bortset fra at Annies 
rigtige forældre er døde – og Annie bliver hos milliar-
dæren, og skurkene får deres straf. 
Alt dette bliver på strålende vis fortalt af de gode san-

gere og dansere. Publi-
kum blev i hvert fald 
underholdt og nød alle 
de gode sang- og dan-
senumre. Jo, de kan 
noget på Palsgaard! 
Vores bange anelser 
med hensyn til vejret 
blev næsten gjort til 
skamme. Vi havde tør-
vejr bortset fra en lille 
halv time i og lige efter 
pausen – så det var 
nådigt sluppet. 
 
Der var rigtig god til-
slutning til arrange-
mentet, hvilket EFK’s 
bestyrelse er meget 
glade for. Så er det en fornøjelse at lave arrangemen-
ter som turen til Palsgaard. 
 
Og vi gør det igen til næste år, hvor forestillingen hed-
der ”Hairspray”. Vi har allerede nu billetter til torsdag 
d. 2. august 2018. Vi har opnået rabat ved at købe 
billetter allerede nu, så priserne for udelukkende en 
billet er kr. 140,00 og kr. 215,00 for billet, bustrans-
port fra Snaptun til Palsgaard og retur samt kaffe og 
ostemad på færgen tilbage til Endelave. Salg af billet-
ter hos Birthe Olsen, Vesterby 41 B, Endelave, tlf. 24 
48 42 20. Vi har 40 billetter, som sælges efter første-
til-mølle-princippet. 
 
På vegne af EFK 
Niels Johan D. Andersen 

 

EFK 
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Annie i regnvejr 
Foto: Niels Johan D. Andersen 

Arkivfoto 
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Sommerens arrangementer 
Først tusind tak for den store opbakning til vores 
bankospil den 13. juli. Det er rigtig dejligt, at der er 
så mange der er med på et rask spil banko og at 
sponsorerne er med på ideen. 
TUSIND TAK til sponsorerne: Birkunst, Bjerre Kød, 
Endelave Camping,  Endelave Frisk Friland, Endela-
ve Havnecafe, Endelave Kro, Købmandsgården,  
EndelaveService, Butik Englefryd, Hornsyld Køb-
mandsgård,  Kongevejens Elite Købmand  - som 
også sponserede sidegevinsterne . Kærhuset, Lop-
peladen, Midtpunkt, Murerfirmaet Dam og Hammel-
svang, Nordisk Tang, Stourup Mink, Vincent , Ø Ca-
feen,  Øffen og Bøffen, Ø guiden, og de(n) anony-
me giver(e).  
Desværre var der ikke plads til alle. Vi prøver at 
ændre på det til næste år, så det måske bliver lidt 
mere tilgængeligt. Vi har et bankospil igen i uge 42 
og der regner vi med, at der er plads til alle. 
Fodbold arrangementet den 22. juli er der også en 
god tilslutning til. Masser af glade mennesker, der 
får kolde øl, vand og slush ice og i år med gratis 
popcorn sponseret af Endelave Larm og Lys. Mange 
kommer for at spille fodbold og endnu flere for at 
kigge på. I en fodboldpause bliver der sat gang i 
skum anlægget, og det er jo en fornøjelse for alle 
børn og barnlige sjæle. Fodboldholdene var i top og 
delt op i - så nærmest som muligt – øboere mod 
turister. Altid en hyggelig eftermiddag, hvor vejret i 
år er godt i forhold til den danske sommer anno 
2017. 
 
Skiltning 
Der er blevet klaget over, at der ingen skilte er 
mod Øvre. Skiltet er forsvundet og turisterne kører 
rundt på må og få for at finde vej til den øverste 
ende. Der er lavet et midlertidig skilt – kønt er det 
ikke - men det virker efter hensigten, mens vi ven-
ter på at Horsens Kommune har et nyt og rigtigt 
skilt klar. 
 
Havnen   
Planen fra kommunen er at renoveringen af havne-
molen skal påbegyndes i år og fortsætte i 2018. 
Det er også meget tiltrængt – jo før jo bedre. Så nu 
er det spændende, om det bliver påbegyndt i år. 
 
Rutebil  
Region Midt varslede før sommeren at en del bus 
ruter skal nedlægges, også ruten mellem Snaptun 
og Horsens. Der er rigtig mange, der gør indsigelse 
imod dette forslag . Sammenslutningen af Danske 
småøer og Endelave Beboerforening bidrager også 
dertil. Erik Vinter, der er valgt til regionen, taler 
også Endelaves sag på regionsmødet. Forslaget om 

trafik besparelsen bliver 
ikke godkendt. Så vi kan 
ånde lettet op for en 
stund,men vi skal desvær-
re regne med at det er 
sandsynligt, at der på et 
tidspunkt sker noget på 
det område, for der skal 
spares. Vi skal arbejde for 
at bevare denne rute, for 
det giver ringere vilkår, 
hvis ruten bliver nedlagt 
for øboerne og gæster til 
Endelave.  

 
Færgen  
I juli har der ikke været lige så mange passagerer 
med færgen som sidste år. Juli 2016 er der 10215 
og kun 9082 i juli i år. I juni er der 180 passagerer 
flere end sidste år. Hvad kan så stort en fald i juli 
skyldes ? vejret kunne have været bedre. Ofte 
mangler der parkeringspladser i Snaptun i sommer-
månederne. Måske det kan have betydning. Der er 
nogle, der har parkeret deres bil på 2 timers plad-
serne, og i år er der flere, der desværre har fået en 
parkeringsbøde. 
 
HUSK BANKOSPIL torsdag 19. oktober kl. 20.00 
 
Generalforsamling lørdag den 17. februar 2018 
 
Pva. Endelave Beboerforening 
Maja S. Hoé  

BEBOERFORENINGEN 
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Fuldt hus til bankospil 
Foto: Maja S. Hoé 

Dejligt skumbad 
Foto: Maja S. Hoé 

Det alternative skilt 
Foto: Maja S. Hoé 
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Udvidet adgang til Endelave Bibliotek 
Fra 1. september 2017 har beboerne på Endelave 
udvidet adgang til det lokale bibliotek, der som be-
kendt ligger i samme bygning som Endelave Skole 
og genoptræningscenteret.  
Endelave Bibliotek er en del af Horsens Kommunes 
biblioteker, og får materialer, system og support 
her fra.  
 
Personalet, dvs. Sanne Gyde, vil som hidtil være på 
biblioteket onsdage mellem kl. 15 og 17, men der-
udover vil der også være adgang til biblioteket med 
selvbetjening. Skolens personale holder øje med 
biblioteket i hverdagene, men biblioteket er jeres, 
så vi håber, at alle brugere sammen vil hjælpe med 
til at gøre biblioteket til et godt sted at være.   
 
Vil du benytte dig af biblioteket i den selvbetjente 
tid, skal du på biblioteket, på skolen eller hos bebo-
erforeningens formand få udleveret en nøgle til 
bygningen. Nøglen giver adgang til både bibliotek 
og genoptræningscenter.  
 
Der er opstillet skærm og scanner, så du selv kan 
låne og aflevere dine materialer, afhente reserveret 
materiale mv. -  du skal bare følge vejledningen på 
skærmen – eller komme i den betjente åbningstid 
og blive vist til rette. 
Du kan også forlænge din lånetid og se status på 
din lånerkonto.  
 

Det er nødvendigt at være oprettet i bibliotekets 
systemer med lånernummer og PIN-kode for at 
kunne låne selv. Husk af få skrevet mailadresse og/
eller mobilnummer ind ved oprettelsen, så får du 
besked den vej, når dine reserverede materialer er 
klar til afhentning.  
Er du ny låner, kan du blive oprettet ved at komme 
på biblioteket i den betjente tid – eller du kan blive 
oprettet på et af kommunens andre biblioteker.  
Er du oprettet, men har glemt din PIN-kode, kan du 
logge ind på www.horsensbibliotek.dk med NemID 
og selv lave en ny PIN-kode.  
Lånernummer og PIN-kode gælder på alle kommu-
nens biblioteker, og giver adgang til bibliotekets 
digitale materialer.  
 
Erfaringen fra de andre lokalbiblioteker er, at bor-
gerne er glade for ordningen. Det håber vi også 
kommer til at gælde for beboerne på Endelave. 
 
Venlig hilsen Else Marie Grand 
Afdelingsleder Horsens Kommunes biblioteker. 

BIBLIOTEKET 
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EJENDOM TIL SALG 
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Endelave – ugenert fritliggende mindre landejendom  
tæt ved byen sælges 
 
Måske den ejendom på Endelave med flest muligheder for 
dem der ønsker sig et aktivt liv i fredfyldte og naturskønne 
omgivelser. 
 
Ejendommen er beliggende på 5.000 m2 grund og indeholder 
beboelse i 2 plan, med stue, stort køkken, værelse, gang, toi-
let i stueplan og 2 store værelser samt repos på 1. sal 
 
Ud over dette indeholder ejendommen stor møbleret gildesal 
og storkøkken med al inventar, gæstetoilet med brus, samt 
stor længe med mange muligheder (pt. indrettet til lysstøberi 
der kan indgå i handlen) 
  

Yderligere en længe med træpillefyr, værk-
sted og gode opmagasineringsmuligheder. 
 
Ejendommen har solcelleanlæg med en års-
produktion på ca. 16.000,- kr. ( gammel ord-
ning ) 
 
Se mere på facebook.com – og søg på 
”Lynger 3” 
Prisidé 1.295.000 kr. 
 
Hvis du vil høre nærmere, så ring til Susanne 
Skaksen Kristensen på tlf. 21 28 24 16 

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 
Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
 
 
 
 
 
 

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

 

• Robotsvejsning 

• Smedearbejde  

• Pladearbejde 

• Fremstilling af stålstel til           
møbelindustrien 

• Butiksinventar 

• Enkeltstyks- og seriearbejde 

• Produktudvikling, vi deltager       
gerne i prototype udviklingen  
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

    

Glashuset 

Glaskunst fra eget værksted 

Birkunst 

Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse -  Armbånd 

Kongevejen 40  -  8789 Endelave 
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk 

Telefon 29 45 81 21 

Kom ind i glashuset og se! 
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

Skippergaarden  -  Kongevejen 14  -  8789 Endelave 
  Mobil: 51 55 66 08 

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

v/ Leif Jørgensen 
Havhornet 15   -   8789 Endelave 

Tlf. 75 66 15 51   -   Mobil: 40 44 56 35 
SE-nr: 20 97 32 34 

• Skovning 

• Plantning 

• Kulturpleje 

• Hækklipning 

• Græsklipning 

• Beskæring af træer 

• Salg af planter 

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

Læs mere og book online: 
www.louisenlund-endelave.dk 

 
 
 

Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk 

 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 

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 8. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01 

www.ls-service.dk - info@ls-service.dk  
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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 

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 

 
 

 
 
 

 

oktober  -  november  2017 

 

 

 

 

 

Næste menighedsrådsmøde 
d. 7. september kl. 10.00 i Præstegården 

 

Høst 
 

Høst handler om liv og død. Eller det gjorde det en gang her i landet; og gør det mange steder i verden endnu. Når man har en lille 

økonomi, hvor man ikke handler med mange ting, men skal leve af de afgrøder man kan få hjem fra sine marker, ja så er man sårbar 

for vejrlig, sårbar for naturen som den skikker sig forskelligt fra år til år. 

Og derfor kan det jo også undre, at nogen en gang var så faste i troen at de mente at det var vigtigere at komme hviledagen ihu end 

at få kornet tørt i lade. At et bud om at sætte en dag af til at ære Gud skulle være vigtigere end at holde sig i live; vigtigere end at 

hellige livet; hvis ens børns liv var på spil, hvilken glæde skulle Gud så have af, at man gik rundt i lediggang. 

Ikke fordi jeg ikke synes, at det er godt at holde fri en gang imellem. Men netop høsten er noget specielt. Det er i visse år et spørgs-

mål om at få bjerget, hvad bjerges kan; og hvis søndagen var tør og mandagen bød på regn, så kunne Gud måske også bruge manda-

gen som den dag, man tog sig af ham. 

Og høsten er en gave, det er derfor vi fejrer den med en gudstjeneste; jeg ved godt at bønderne har knoklet for at gøre forholdene 

optimale; men i modsætning til at have et job, hvor man får sin lønseddel hver måned, så er det jo en stor afregning en gang om året. 

Et af de få områder hvor vi mærker vores afhængighed af naturen; mærker at vi ikke er herrer over alting selv. 

Og derfor er høstens gave jo også en vi modtager med glæde og ydmyghed. Eller med en ydmyg glæde. Glæde fordi der kom noget 

i hus, og ydmyghed fordi vi ikke kan tvinge det frem. Den ydmyge glæde er måske den eneste rene glæde, fordi vi sådan set ikke 

skylder nogen noget ved at have fået gaven. Vi kommer ikke i gæld af det, vi skal ikke give noget igen til den instans, der har sørget 

for at høsten blev som den blev.  

For vi kan jo ikke give naturen offergaver, naturen er ikke en instans, man kan handle med. Som vi jo heller ikke kan give Gud no-

get i den tro, at det er ham der sørger for vejret, så det hjælper ikke at sende røgelsesofrer til Gud for at få godt vejr.  

For at holde fast i den mærkelige modsætning mellem det ydmyge og vores trang til at takke for det der blev os til del, så holder vi 

gudstjeneste. Synger lovsange til Gud, sætter Gud ind på en plads, som den der opretholder os.  

Vejen til Gud går gennem din næste; sådan prædiker Jesus; for det forhold der opstår mellem mennesker, det er kærlighedens rum. 

Kærligheden er ikke i os, men mellem os. Og som verden bliver mindre, 

der bliver alle vi ser i TV, nogen vi har en forbindelse med; vi har mødt 

dem og set deres nød. Vi kan føle med dem, når vi ser deres forhold.  

Når vi danskere, og måske i særdeleshed endelavitter er det lykkeligste 

folk, så hænger det måske sammen med at vi ikke har nogen som helst 

frygt for at noget ondt kan ramme os. Vi kan blive syge; det kan være en 

regnfuld sommer; men udover det så kan vi leve et jævnt og muntert 

virksomt liv på jord. En tilstand som måske kan gøre os selvtilstrækkeli-

ge i perioder.  Og derfor bliver højtiderne de vigtige tidspunkter, hvor vi 

hæver blikket; ser tilbage og frem når det er advent og jul; når det bliver 

allehelgen; og så her ved høsten.  

Som er den vigtigste højtid for dem, der lever af og med naturen; som 

lever i pagt med det skabte; og derfor kender til det at være ydmyg. 

En ydmyghed der får os til at give til vores næste der er i nød. 

 

Jens Peder Baggesgaard 
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Høstgudstjeneste 

 

D. 1. oktober fejrer vi årets høst sammen med Canticakoret fra Vor Frelsers Kirke i 
Horsens. De vil have nogle høstsalmer/sange med og vi vil sammen med dem syn-
ge de kendte høstsalmer. Og jeg håber at de høstende synes at der er noget at fejre. 
 

Adventsfest 

D. 6. december i Præstegården kl. 19.30. Skriv datoen i kalenderen. Mere i næste 
nummer 
 

Sommerudflugt med menighedsrådet 
Fredag den første september drog 26 endelavitter med morgenfærgen til Snaptun, 
hvor bussen stod klar til årets sommerudflugt. I år gik turen til Koldinghus og 
Christiansfeld. Først var vi dog forbi Eltang, hvor vi nød formiddagskaffen og de 
medbragte rundstykker i menighedshuset . 
 

På Koldinghus besøgte vi udstillingerne, ligesom der var lejlighed til at nyde ud-
sigten ud over byen fra kæmpetårnet – ikke opkaldt efter dets størrelse, men efter 
fire granitfigurer af mytologiske kæmper. 
 

Vi sluttede af med en dejlig frokostbuffet i slotskælderen inden turen gik videre til 
Christiansfeld, hvor en meget inspirerende guide gav os en halvanden times rund-
visning i den gamle Hernhutterby og på den meget specielle kirkegård. Vi hørte 
om historien bag byen og livet i menigheden i dag og i gamle dage med mange for 
os fremmedartede traditioner og ritualer. I dag tæller Hernhutter-menigheden i 
byen ca. 130 fortrinsvis ældre mennesker, men rundt i verden, primært i Amerika 
og i Afrika er der flere millioner Hernhutter, der praktiserer en ”glad” pietisme, 
hvor kirkerummet f.eks. er meget enkelt uden tingeltangel. Alle er lige for Vor 
Herre og præsten prædiker bogstavelig talt i gulvhøjde med menigheden – der er 
ikke nogen forhøjet prædikestol og præsten bærer ikke præstekjole. Ved begravel-
ser bliver kisten med den døde stående udenfor kirken og der sker ikke jordpåka-
stelse. Der holdes heller ingen begravelsesprædiken. I stedet læses der op af en 
levnedsbeskrivelse, som alle løbende skal føre over deres jordiske liv. Herefter 
føres kisten ledsaget af et blæserorkester, der spiller i mol, til begravelsespladsen 
”Gudsageren”, hvor kistebegravelsen finder sted. Mændene i den vestre del af den 
store kirkegård og kvinderne mod øst. Alle gravsten er ens – lighedsprincippet 
praktiseres også i døden. På vej tilbage til byen spiller orkestret i dur. 

 

Efter rundvisningen hyggede vi os hver 
især bl.a. med cafebesøg – de berømte 
honningkager skulle jo smages.  
Mætte af indtryk nåede vi aftenfærgen i 
god tid. De første spændende forslag til 
næste års tur er allerede indkommet. 
 

Lars Herlev 

 
 

  
 OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 1.   Høstgudstjenste 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 søndag d. 8.    17. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 

        

 

 

 

 søndag d. 15.  18. søndag efter Trinitatis  
    aflyst 
 

 

 

 søndag d. 22.  19. søndag efter Trinitatis  
    Bettina Erbs Hillers 
 

 

 

 

 søndag d. 29.  20. søndag efter Trinitatis  
    aflyst 
 

  
 

 
 

 NOVEMBER 

 

 

 

 

 søndag d. 5.     Allehelgen  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 12.   22. søndag efter Trinitatis  
    aflyst 
 

 

 

 søndag d. 19.   23. søndag e. Trinitatis 
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 søndag d. 26.   Sidste søndag i kirkeåret  
    aflyst 
 
 
 

 DECEMBER 

 

 

 

 

 søndag d. 3.     1. søndag i advent  
    Karen Holdt Madsen 
 
 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

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 

20 32 49 10 

 

 

 
Foto: Jens Peder Baggesgaard 

 
Foto: Jens Peder Baggesgaard 
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Efterår – Høsttid 
Efteråret er over os med rusk og regn. Det ene lavtryk efter det andet 
vælter ind over vort lille land, og selv vor lille dejlige plet – Endelave – 
bliver ramt. Vore landmænd blev netop færdige med høsten, samtidig 
med at efteråret rigtig tog fat med det store vand-pjaskeri, så de nu kan 
nyde nogle af efterårets andre fornøjelser, markplejen før vinter og jag-
ten. – Jeg har også selv nogle opgaver liggende foran mig, som råber på 
at blive udført. En meget langhåret græsplæne, som nok skulle have væ-
ret klippet for en uge siden. Den ville jeg gerne have ændret til en blom-
ster-eng, men her er jeg ikke enerådende, så det kan jeg godt skyde en 
hvid pind efter. – Og så mit lille bidrag til denne måneds blad. Jeg har 
svært med at komme i gang, men når ånden endelig kommer over mig, 
plejer det nu at gå nogenlunde. – Jeg er netop ved at læse en spændende 
bog af den amerikanske hjerneforsker David Eagleman – Hjernen – histo-
rien om dig. Her påstår han, at man kan aflæse, hvordan vejret spiller ind 
på, om det skrevne er ført i lyse eller mørke toner. Ja, kære læser bedøm 
selv, hvad du læser, - har han ret eller hvad. – Vejret har jo ikke ligefrem 
været det skønne efterårsvejr, som vi nyder at have på denne årstid. 
 
Fiskeriet er ikke gået helt, som jeg gerne ville have det til at gå. Somme-

rens fiskeri efter makreller har ikke givet det sædvanlige udbytte, så jeg kunne forsyne naboer og andre 
på øen med mit overskud af fisk. – Jeg har hørt om iltsvind i store dele af Kattegat, så det er nok her, 
jeg skal hænge min hat. – Jeg har dog stor fornøjelse af at sætte garn efter disse velsmagende fisk. Det 
sker på østkysten af øen og mellem første og anden revle på ca. 3 m. vand. – Jeg skal meget tidligt ud 
om morgenen, for at hente garnet hjem. Kommer jeg for sent ud, har der været en sæl, som har tømt 
det for fisk, og samtidig lavet nogle store huller i garnet. Uret er som regel sat til kl. 04.00, men jeg er 
gerne vågen lidt før, så Lise ikke bliver forstyrret i hendes skønhedssøvn. Katten er heller ikke rigtig vå-
gen på denne tid, så jeg lister stille af efter min hurtige morgensoignering. Så på nakken af motorcyklen 
og ud i den svage morgendæmring. Garnet er altid sat i fralandsvind, så der ikke kommer alt for meget 
skidt i det. Brandmændene vil jo gerne gå om på den side af øen med stille vand, men der har ikke væ-
ret mange af disse ubehagelige væsener i år. Når jeg har trukket min lille jolle på land, bliver der tid til 
en stille hyggestund, hvor jeg kan følge øens dyreliv vågne, og senere se solen stå op over Samsø. – En 
aften, hvor jeg skulle ud at sætte garnet, fik jeg en spændende oplevelse. Jeg kommer ned til min båd 
bag hybenbusken, og omkring 100 m længere mod nord ser jeg en havørn stå stille i luften og ”musse”. 
Et øjeblik efter bliver vandoverfladen brudt af en fisk, som bliver jaget af noget. Ørnen følger derefter ca. 
30 m længere ud, og her sker nøjagtig det samme. Jeg fik ikke set, hvad der jagtede fiskene, men det 
har sikkert været marsvin eller sæler. Jeg fumlede min telefon frem for at tage et billede, men inden jeg 
fik styr på udstyret, var det hele overstået, og ørnen fløjet ind over øen. – Jeg har senere mødt ørnen 
ude på Møllegrunden, hvor den sad ca. 50 m fra sælerne helt ude i den vestlige ende. På hele grunden 
længere mod øst stod mindst 200 skarver skulder mod skulder. Jeg var ude med turister og se på sæler, 
og de fik noget af en oplevelse, da havørnen lettede og straks derefter hele flokken af skarver, som nok 
var meget utrygge ved den store fugl. De skulle ikke have noget af at blive ørnens frokost. 
 
Her i sensommeren har der været en hel del aktivitet på flyvepladsen hos Toft. En weekend var pladsen 
fyldt med Piper-cup fly i alle aldre, ca. 30 stk. – og 14 dage senere et besøg af venner fra Malmø, alle i 
nyere flytyper og en gyrokopter. – Efter den sidste uges regn er der blevet stille, man skal jo være sik-
ker på, at banen kan bære, så hjulene ikke synker for langt i, og 
græsset skal jo også være nogenlunde nyslået. 
 
Bærhøsten er ved at være slut nu. Det har været mange brombær i 
år. Slåenbærrene er der ikke mange af, så de få der er skal fuglene 
have lov til at få, når frosten har sødet dem. Rønnebærrene er rigtig 
flotte nu, og de pynter meget i den lidt grå natur. – Svampene har 
ladet vente på sig, og det er først nu i midten af september der er 
kommet rigtig gang i deres blomstring. – Over alt, hvor der findes 
nedfaldne frugter, myldrer sommerfuglene. De suger løs på de lidt 
gærende frugter, og nyder tilsyneladende den lille ansats, de får på. 
Især er det admiral-sommerfuglen, man ser optræde her. Men de 
må vist også snart følge trækfuglene sydpå, hvis de da vil overvint-
re og være med til at sikre næste generation til foråret. 
 
Jeg må vist hellere få stoppet med skriveriet, så jeg ikke breder mig 
ud over den afsatte plads. Solen er kommet frem efter den sidste 
byge, vinden er flovet helt af, og Endelave viser sig igen fra sin pæ-
ne side. God efterårsferie. 
 
Børge Birkmose 
 

NATUREN OMKRING OS 
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Foto: Børge Birkmose 

Vesterby’s flotte buk 
Foto: Børge Birkmose 
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VALNØDDEPLUKKERNE 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

I år blev kragerne snydt, for to mænd med en stor 
lift kom nemlig fuglene i forkøbet og plukkede val-
nødderne på Flyvergården inden de var modne. 
 
Den første weekend i august havde Endelave besøg 
af Per og Rene, som havde lavet en aftale med Fly-
vergården om at høste deres grønne valnødder.  
Per Rasmussen og Rene Christensen er indehavere 
af det sjællandske firma Norliq, der fremstiller likører 
af gode nordiske ting som rabarber, hyldebær og 
valnødder. 
Per og Rene høstede omkring et ton valnødder på 
Flyvergårdens jorder, og det var faktisk lidt af et til-
fælde, at de kom i forbindelse med Flyvergården på 
Endelave gennem fælles bekendte på Laubjergs 
Planteskole i Ringkøbing. 
Det er meningen at valnødderne fra Endelave skal 
bruges til en speciel Endelave- valnøddelikør. Der 
tager ca. et år at lave likøren, som hedder Creme de 
Noix, og det foregår på den måde, nødderne kvær-
nes og blandes i en koncentreret alkoholopløsning. 
Alkohol og nødder iltes gennem mange måneder i 
specialudviklede tanke. Den specielle iltningsmetode, 
omrøring og en helt præcis alkoholopløsning sikrer, 
at de rigtige smagsnuancer senere vil være fremtræ-
dende i den færdige likør. 
 
Efter 11 måneder sies alkoholopløsningen fra nød-

derne, hvorefter den 
pumpes på tanke og 
stilles til klaring. Ef-
ter klaring tilsættes 
ekstrakten rørsukker 
og glukose samt en 
specialudviklet kara-
mel, som tilsammen 
giver den færdige 
likør en perfekt ba-
lance mellem sma-
gen af nød, let sød-
me og et strejf af 
karamel. 
 
Når Endelave- likø-
ren er færdig, skal 
den selvfølgelig sæl-
ges her på øen og 
der vil også blive et 
arrangement hvor man kan hilse på Nordliq-folkene 
og smage på de mørke, velsmagende dråber 
 - og velsmagende, det tør jeg godt love, at valnød-
delikøren er, selv om jeg kun har smagt udgaven på 
franske nødder. 
 
Venlig hilsen  
Tove Yde 

Op mod et halvt hundrede gæster fik en herlig ef-
termiddag med vinsmagning og ølsmagning i haven 
på Louises pensionat på Kongevejen en af julis sid-
ste dage, hvor solen tilmed kom frem mellem by-
gerne og blev der hele eftermiddagen 
Den allerførste vin fra Endelave, en rødvin i to ver-
sioner, havde ”verdenspremiere” og blev vel mod-
taget. Ikke så få ville gerne købe flasker med hjem, 
men det tillader reglerne ikke. At den første årgang 
blev ret god, tyder på at Endelave-klimaet egner 
sig rigtigt godt til vindyrkning, og det skal blive 
spændende at se, hvad Endelave Vinlaug på langt 
sigt kan få ud af det. 
 
Vine fra både fastlandet og øerne 
Der var også vin fra to fastlandsproducenter, der 
begge var til stede for at servere smagsprøver og 
forklare om deres vine. Paul Astrup havde med-
bragt dejlig rødvin i flere udgaver, og Frank Win-
ther kom med både hvid, rosé og mousserende vin, 
så der var masser af mulighed for at opleve hvad 
dansk vin kan være. Begge har været meget aktive 
støtter for Endelave Vinlaug fra starten og fortjener 
stor tak for det. Også tak til Hjarnø Vinlaug, der 
havde sendt rigelige forsyninger af deres rødvin i 
flere årgange, så vi også kunne smage naboøens 
vine. 

 
Nye øltyper 
Også Endelave Bryggerlaug oplevede store interes-
se for deres produkter. Ud over de to kendte ølty-
per, som er i handelen allerede, præsenterede Kim 
Vind og Klavs Hornum to nye spændende ølvarian-
ter, der viser at kreativiteten og lysten til at udvikle 
nyt trives i bedste velgående i lauget. Det er dog 
foreløbig kun øl, der kan prøves ved deltagelse i 
Bryggerlauget og smagninger som den her be-

skrevne. Der er ikke 
umiddelbart planer om 
at sætte dem i pro-
duktion til salg, for der 
skal ganske store 
mængder til, for at det 
kan løbe rundt. Men 
lad os nu se, om det 
med tiden alligevel vil 
kunne lade sig gøre. 
 

Vinbønder søges… 
Vinlauget – pt. med 
Claus Holm og Jens 
Otto Kjær Hansen som 
aktive deltagere – ar-
bejder stædigt videre 
og agter i år ar udvide 
med produktion af hvidvin og rosévin – hvis ellers 
ikke for meget regn frem til høsten ødelægger dru-
erne, det kan man aldrig vide. I Frankrig ventes 
høsten i år at blive ren katastrofe – vi håber på, at 
Endelave slipper lidt bedre fra det. 
Men hvis vi skal have en produktion godt op i gear, 
skal der flere medlemmer til at dele arbejdet og 
fornøjelserne i vinlauget. Vi har plads til druer nok 
til op mod 6-700 flasker om året – men det kræver 
flere hænder. Interesserede kan kontakte Claus på 
telefon 26 82 95 07 eller Jens Otto på 
jokh@outlook.dk. 
Der er også mulighed for at hjælpe med vinhøsten 
lørdag den 7. oktober – mød op kl. 10.00 i Læge-
urtehaven. 
 

Jens Otto Kjær Hansen 

VIN, ØL OG SOLSKIN A’ LA ENDELAVE 
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Plukke, plukke 
Foto: Tove Yde 

 

Vin og øl på øen 
Foto: Tove Yde 
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NYT POSTNUMMER 
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Kære øboere! 
  
Nyt postnummer 
Tjek lige dine breve eller blade, som du 
modtager med posten: Har afsenderen 
fået ændret til det nye postnummer? 
Ellers tag fat i dem – og få det ændret. 
Er det nye nummer ikke tilgængeligt, når 
du vælger pakkeforsendelse over nettet? 
Så kontakt firmaet og bed dem opdatere 
deres registre. 
  
(Hvis I vil vide mere om vejregisteret så 
kik her: https://www.cpr.dk/kunder/
private-virksomheder/cpr-vejregister/ ) 
 
Med venlig hilsen 
  
Lise Thillemann Sørensen 
Sekretariatsleder 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
Strynø Brovej 12 
5943 Strynø 
Tlf. 6251 3993 /mobil: 60771339 
www.danske-smaaoer.dk 
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Farbror Walter Christmas som ung officer 
(Wikipedia) 

HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk 

Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk 

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

Endelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ Wellness    

Zoneterapi - Massage - Kranio sakral terapi E-mail: lisebirkmose@gmail.com 

Lise Birkmose 

Vesterby 37, 8789 Endelave 

21 46 43 31 

Ring og aftal tid 

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

vestjyskbank.dk/horsens 

Kongevejen 15     -    8789 Endelave     -     Tlf. 75 68 90 21     -     www.endelavekro.dk     -     info@endelavekro.dk 

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

Billige værelser hele året 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

ARRANGEMENTER 2017 

Hold øje med pælene og hjemmesiden 

 

FREDAGS-QUIZ  
Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk alle sammen! 
 

ÅBENT i WEEKENDS 

Se gældende åbningstider 
på hjemmesiden 

 

 

 

ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

endelave-museum@mail.dk 

www.endelave-museum.dk 

 
 

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

LÆGEURTEHAVEN 
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Sæsonen 2017 er nu slut og Lægeurtehaven går i 
dvale. Men fortvivl ikke  - allerede i efterårsferien 
sker der noget igen. Nemlig den legendariske æble-
kagekonkurrence og medlemsmøde.  
Begge begivenheder løber ad stablen den 19/10.  
Æblekagekonkurrencen er kl. 14 og efterfølgende  
er der medlemsmøde hvor bestyrelsen vil berette  
om dette år i haven og planer over den kommende 
sæson 2018. 
 
Der er igen i år mulighed for lave æblemost i  
oktober måned. Se opslag på pælene. 
 
Julemarked bliver 2. december. Mere information  
følger. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Sanne Gyde 

Forførende svamp 
Foto: Karsten Kragh Hansen 
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Uddrag af Ebba Rasmussens erindringer 
Jeg blev født på Fødselsstiftelsen i Århus d. 10-4-
1918. Min mor var enlig og uden arbejde på grund 
af min fødsel, så da min bedstemor blev syg og 
kom på sygehuset, var det naturligt, at mor tog sig 
af sine mindre søskende (der var 6) + Bedstes mal-
keplads. Da Bedstes sygdom trak ud, endte det 
med, at børnene blev sat i pleje forskellige steder; 
det var en sørgelig ordning. 
Min mor blev husbestyrerinde i Brædstrup, hvor vi 
boede i 2 år. Så fik hun plads hos en enkemand, 
Hans Jørgen Bertelsen, på Endelave. Manden var 
fodermester på Mejerigården hos Abraham Hansen. 
Mor skulle hjælpe med at malke og vaske spande, 
og hun skulle holde hus og sørge for mad også til 
Bertelsens søn Kristian, der havde en fiskerbåd el-
ler kvase. 
Min mor og Kristian blev forelskede, og de ville gif-
tes i Horsens, så vi sejlede fra Endelave i fars fi-
skerbåd tidligt om morgenen. De blev gift d. 20-10-
1920, og mor stegte dejlige rødspætter hos Bedste 
på Karolinelundsvej, før vi begav os hjemad igen.                                                                        
Da jeg havde fået min lillesøster, Grethe, var det 
Bedstefar der skulle passe mig, mens mor lå i sen-
gen. Det skete, jeg lavede i bukserne, men så blev 
jeg holdt under pumpen og blev spulet. Det har 
været en barsk omgang, både for Bedstefar og 
mig. 
Der gik sygdom i tangen, og ålene forsvandt, så 
det gik så dårligt med fiskeriet, at far måtte sælge 
båden. Der havde ellers været 18 – 20 fiskerbåde i 
havnen og en 12 – 14 stykker på reden, men det 
fik en ende.   
                                                                                                                            
Bedstefar var efterhånden blevet for gammel til at 
være fodermester, så far overtog hans bestilling. Vi 
flyttede om på Kongevejen i et fodermesterhus, 
som hørte til Mejerigården. (Huset lå i haven lige 
over for lægeboligen og findes ikke mere). Bedste-
far kom hver dag og spiste hos os, og så gik han 
hjem, når han skulle i seng. En aften kom han til-
bage, for det var blæst op og blevet så højvandet, 
at havet var gået over Strandvejen og helt op til 
Bedstefars dør. Det var sket før, når far og mor 
skulle om og malke, men så var de bare kravlet ud 
af vinduet til modsat side af huset og gået op gen-
nem naboens have. Jeg tror, det var samme nat, 
fregatten ”Jylland” rev sig løs ved Juelsminde og 
var på vej til Endelave. 
 
Vi havde ikke elektricitet på Endelave, det fik vi 
først i trediverne, så for at kunne opbevare smør og 
fløde, var der bygget et ishus/ kølehus. (Det lå, 
hvor campingpladsens toiletbygning er i dag) Når 
det så var vinter, og kæret og havet frøs til, skulle 
bønderne hugge isen i blokke og køre dem hen om-
kring kølehuset. Det skulle dækkes fuldstændig 
med et tykt lag is og derefter med et ordentligt lag 
tang. Det var spændende med den store kule, men 
den måtte vi børn ikke kravle op på, men vi gjorde 
det alligevel, når vi kunne se vores snit til det. Det 
skete også, vi klatrede op på den store mejeriskor-
sten; det måtte vi heller ikke, men der skete aldrig 
noget. Engang plukkede jeg alle blomsterne af kar-
toflerne; det måtte jeg heller ikke. En søndag efter-
middag havde vi taget en pram og var sejlet et 
godt stykke uden for havnen. Heldigvis var der no-
gen, der så det, og så blev vi hentet hjem. Jeg tror 
ikke, vi prøvede igen. 

Min skolegang 
Tiden kom, hvor jeg skulle i skole. Min far havde 
fået arbejde på Hanstedgård, så jeg begyndte min 
skolegang i Hansted Skole. Efter et år, flyttede vi til 
Lystrup, og jeg kom i Stenderup Skole. Min mor og 
min søster kom på Hornsyld Sygehus med difteri og 
halsbetændelse, og da de kom hjem, trængte jeg 
til at blive vasket og afluset. Det blev jeg syg af. 
Jeg fik lungehindebetændelse, og de troede ikke, 
jeg ville overleve. Derfor fik jeg til min 10-års fød-
selsdag en meget fin gave: et dukkekaffestel med 
Snehvide og dværgene på.  
Vi måtte flytte i utide, fordi gårdejeren gik fallit. Far 
fik arbejde i Stourup, og jeg skulle gå i skole i 
Brund. Der var lang vej at gå, og den vinter var der 
meget sne, og jeg havde ikke noget ordentligt fod-
tøj. Jeg græd hver dag, når jeg kom hjem, for det 
gjorde så frygtelig ondt, når fødderne begyndte at 
komme til live. 
                                                                                                                             
Det blev skiftedag til maj, og far blev medhjælper 
på en stor gård, Borupgård, i Eldrup, og jeg kom i 
Gedved Skole. Min mor arvede Bedstefars hus på 
Endelave, så vi flyttede tilbage til  øen, og jeg kom 
i skole på Endelave. Sønnen på Mejerigården havde 
overtaget gården, men min far og han arbejdede 
ikke så godt sammen. Han forlangte alt for meget 
af både mig og mine forældre. Jeg skulle pumpe 
vand op i en beholder flere gange om dagen, og om 
aftenen skulle jeg malke 10 køer. Ejvind Zederkof 
kom af og til og hjalp mig, så vi kunne få tid til at 
lege, når jeg var færdig.             
Efter et år flyttede vi tilbage til Eldrup, og jeg kom i 
skole i Gedved. Jeg var meget ulykkelig, for jeg 
havde fået mange gode veninder på Endelave.             
Så kom tiden, hvor jeg skulle gå til præst. Mine 
veninder fra øen skrev og fortalte, at de havde væ-
ret i Horsens og købe konfirmationstøj. Min mor 
havde selv syet mit, men det fortalte jeg dem ikke. 
Jeg blev konfirmeret i Tolstrup Kirke. 
 
På billedet ses Eva og Kristian Bertelsen med døtre-
ne Grethe og Ebba. 
 
 
Fortsættelse følger i næste nummer. 
 
Lotte Krogh 
Endelave Museum 

MUSEET 
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Kris�an Bertelsen, Grethe, Ebba og Eva 
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MURENS FALD 
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Foto: Sonja Elgaard 

Foto: Jens L. Olsen 

Foto: Jens L. Olsen 

Foto: Maja S. Hoé 

Foto: Maja S. Hoé 

Foto: Maja S. Hoé 

”Murens fald” 
 
Den gamle og efterhånden me-
get faldefærdige mur mellem 

skolegården og boligerne Kon-
gevejen 22 og 24 har måttet 

lade livet og er nu blevet erstat-
tet af et nyt og flottere rafte-

hegn. 

På billedet til højre kan man se det nye flotte  
raftehegn indefra Kongevejen 22.  
Og det er ligeså flot fra den anden side ;-) 
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Endelave ligger omgivet af store havområder til 
alle sider, og her levede tidligere masser af fisk, 
men de blev ikke udnyttet erhvervsmæssigt før i 
1890’erne, selvom øen i århundreder var overbe-
folket, så mange måtte søge deres udkomme som 
søfolk. Her vil vi se på fiskeriet frem til den nye 
havn i 1901. 
 
Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas. 1769: 
Om Endelave: ”I Norder- og Vester-Markerne ere 
smaa Torn-Budskaser til Lye og Læe for Creature-
ne. Men i Synder-Marken er en smuk liden Skov af 
alle slags Træer mest Eeg. Her falder god Jagt af 
Daadyr, Harer og Fugle-Vildt, og omkring Landet 
got Fiskerie, dersom det blev flittigt og rettelig 
brugt.” 
 
Ekstrakt af brev til amtmanden i Skanderborg 
Aakier amt 9. Oktober 1780: ”Fra [forvalter] J 
Ramsland,] Stensballegård. Med henvisning til 
modtagne svarer han, at der på Endelave kun er 2 
Både, foruden 4 små der anvendes til Fiskeri. [De 
2 både] bruges til Transport af Beboernes Korn og 
Kreaturer, den ene kan føre 30 og den anden 20 
Tdr. Den længste Vej de sejler er 2 - 6 Mil til År-
hus, Horsens, Samsø og det øvrige faste Land.” 
 
A. J. Smidth: Beretning om Fiskeriernes Til-
stand ved Øerne i Kattegat… Om Endelave 
skrev han i 1860: ”Hr. Pastor Bache, som jeg be-
søge, skriver: »Fiskeriet omkring Øen drives efter 
en indskrænket Maalestok, der fiskes nemlig kun 
til Huusbrug med Bakker, meest i det tidlige For-
aar, forinden Søfarten og Markarbeidet begynder. 
Fangsten bestaaer fornemmelig af Flynder og 
Torsk«. Med Præsten gik jeg hen til Sognefogden, 
Hr. Jensen, der ikke alene er en dygtig Landmand, 
men ogsaa Øens bedste Fisker. Han har 6 Flynder-
garn og mange Bakker og har desuden i dette For-
aar anskaffet sig 3 Bundgarn, hvormed han har 
fanget endeel Sild, Hornfisk, Torsk og Flyndere. 
Jeg havde desuden ved Hr. Jensens Aftensbord 
Leilighed til at smage de fortræffelige Skrubber, 
som Endelaverne er saa stolte af, og saa store og 

velsmagende Rejer, at jeg ikke har truffet deres 
Mage uden maaske i Lemvig. Efter Bordet kjørte 
jeg med Præsten og Sognefogden i den Sidstes 
Vogn ned til Sydvestspidsen af Øen, udenfor hvil-
ken mit Fartøi laae, og paa Veien havde jeg, mens 
vi kjørte gjennem Sognefogdens Marker, et slaaen-
de Bevis for, at Manden var ligesaa flink tillands 
som tilvands. 
Sammenfatte vi nu, hvad ovenfor er sagt om Øer-
ne i Kattegat, see vi, at der ved alle er en stor Rig-
dom af Fisk, men at Fiskeriet desuagtet overalt er i 
stadig Tilbagegang; og spørge vi om, hvad der kan 
være Aarsagen hertil, ser det vel ud, som om den 
f. Ex. paa Læsø ligger i, at alt Mandskabet tager 
tilsøes, eller f. Ex. paa Seierø og Samsø, at Land-
bruget har lagt alle Kræfter i Beslag, eller atter paa 
andre, at der mangler en Havn; men den egentlige 
Grund er dog, foruden »den velbekiendte danske 
Inertie«, kun den, at Fiskerne savne Afsætning paa 
deres Varer. Vel kjøbe Svenskerne en stor Deel, 
men, da der sjelden eller aldrig kommer danske 
Qvaser, er der ingen Concurrence, og derved bliver 
Priserne skruede saa lavt ned, at Fiskeriet neppe 
betaler sig. 
Dog - man skal jo aldrig opgive Haabet, og det er 
der heller ingen Anledning til her. Ved Anviisning til 
bedre Fiskeredskaber, ved Uddeling af Præmier 
ved Indkaldelse af raske og dygtige Fiskere fra an-
dre Egne og endelig ved Anlæg af Baadhavne vil 
der allerede udrettes meget; og naar man lægger 
Mærke til den forbausende Forskjel, der er paa Pri-
serne af visse Fisk paa Øerne og her i Kjøbenhavn, 
f. Ex. der 2 Sk. for Stykket af Rødspætter, Pigvarer 
og Tunger, som ofte her betales med 1 Rd., saa er 
det sandsynligt, at Speculanterne snart ville faae 
Øinene op og tage Haand i med; da vil der snart 
indtræde det rette Forhold mellem Arbeidet og Be-
lønningen, hvilket er en nødvendig Betingelse for 
enhver Næringsveis Fremme, og Fiskerne ville 
snart Lære at bruge baade Hoved og Arme.” 
En bakke er en flad trækasse med en velordnet 
lang line, 100-1200 m, hvorpå med mellemrum af 
1-2,5 m er påsat kortere liner med kroge, der for-
synes med madding. En flynder betyder en flad-

fisk, som rød-
spætte og 
skrubbe. En 
Qvase = kva-
se er er et skib 
med indbygget 
dam til trans-
port af levende 
fisk. Dammen 
er et rum i bå-
den med en 
masse huller i 
bunden, der 
sikrer frisk 
havvand, så 
fiskene kan op-
bevares leven-
de, til de sæl-
ges på land.  
Fiskerikonsu-
lent Anton Juli-
us Smidth blev 
af Indenrigsmi-
nisteriet bedt 
om at rejse 
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rundt i Danmark 1859-63 for 
at rapportere om fiskeriets 
udvikling rundt i landet. Pas-
tor Erik Assenius Bache var 
præst på Endelave 1853-
1867. Sognefoged Jens Jo-
han Jensen havde en gård på 
Vesterby 9.  
Trap Danmark 2. udgave. 
1879 om Endelave: 
”Foruden Jordbrug, som er 
Hovederhvervet, er den yng-
re Deel af Øens mandlige Be-
folkning den meste Tid af 
Aaret beskjæftiget i Coffardi-
fart. Fiskeri drives ikkun til 
Øens eget forbrug.” Coffar-
difart er sejlads med han-
delsskibe. 
Disse gamle beretninger vi-
ser klart, at fiskeriet på En-
delave kun blev drevet i be-
skedent omfang i det meste 
af 1800-tallet og tidligere, 
men indberetningen fra 1860 
pegede på, at en havn og 
bedre afsætning kunne skabe grundlag for er-
hvervsfiskeri på øen. 
 
Jyllands-Posten 7. august 1894 bragte en 
henvendelse fra En Fisker.: ”Fra 50 Skippere og 
Fiskere fra Endelave, Horsens og Hou Omegn er der 
til saavel Indenrigs- som Marineministeriet indsendt 
et Andragende om at faa et Fyr anbragt paa Hou 
Pynt eller Havn, som, foruden at skulle være til 
Nytte for Sejladsen mellem Øerne og Fastlandet 
her, særlig skulde være til Vejledning for Fiskerne 
under Udøvelse af deres Nattefiskeri. 
Her maa bemærkes, at der her foregaar et betyde-
ligt Aalefiskeri med mindre Drivkvaser fra 3-6 Tons 
Størrelse og 2 Mands Besætning, hvilket Fiskeri for-
nemmelig foregaar om Natten. Disse 50 Ansøgere 
vare gaaende ud fra, at der for Staten nok maatte 
være Grund til at anbringe et mindre Fyr eller en 
større Lanterne paa Hou Havn, da det kun drejer 
sig om nogle faa Hundrede Kroner. Hvad er der ad 
privat Vej ikke ofret ved at anlægge Hou Havn, 
som, hvor lidt den end skattes som Trafikhavn, dog 
er et stort Gode for mange Fiskere som Afsætnings
- og Tilflugtssted. … 
For Fiskeriet maa der gjøres Noget, det er en Sag, 
der bør støttes alvorlig af Staten, da den hidtil har 
været sat i Baggrunden for saa mange andre store 
Reformer, og hver Gang Bladene have bragt Med-
delelse om, at der atter er druknet Fiskere under 
Udøvelse af deres Bedrift, saa har man hørt: Ja, det 
er dog ogsaa for galt med de mange Fiskere, der 
drukne, der maa dog gjøres Noget for dem, særlig 
med at lette Adgang til sikre Anløbssteder. …” 
 
En åledrivkvase er en bådtype beregnet til at fiske 
ål fra. Navnet skyldes, at båden under fiskeri kan 
drive sidelæns for sejl, mens den trækker et driv-
vod der er spændt ud mellem to bomme, en for og 
en agter. Åledrivkvaser havde en indbygget dam til 
opbevaring af levende fisk. 
 
 
 

Aarhus Stiftstidende 17. juni 1895: 
”Toldkontrollør Stub, Nexø, skriver i ”Avisen”: Det 
har i umindelige Tider gaaet Mand og Mand imel-
lem, at man ikke skal spise Torsk længere end der 
er ”r” i Måneden, fordi der er Orm i den i de andre 
Maaneder. [maj-august] At der er Orm i Torsk 
nægtes ikke, men det kommer an paa, hvor den er 
fanget; thi bornholmske Torsk er der ikke Orm i, og 
derfor spises den også herovre hele sommeren. 
Den Torsk, der er Orm i, fanges som Regel paa 
Odense Fjord, ved Lohals og Endelave.” 
 
Horsens Folkeblad 7. januar 1896: ”Det paa-
tænkte Havneanlæg [på Endelave] vil være af sær-
lig Betydning for de paa Øen hjemmehørende Brugs
- og Fiskerbaade – 20 Dæksbaade af Størrelse fra 3 
til 30 Tons -, idet disse, der nu ved Frostens Begyn-
delse maa oplægges, da kunne ligge sejlklare i 
Havnen. Fiskeriet kunde saa drives i længere Tids 
af Aaret ikke alene af de paa Øen boende Fiskere, 
men ogsaa af de fremmede Fiskere, der om Efter-
aaret driver Fiskeri i Farvandet. Dette sidste vilde 
være af væsentlig økonomisk Betydning for Øen.” 
Disse tre beretninger fra 1894-96 viser, at der nu 
endelig er kommet gang i erhvervsfiskeri fra Ende-
lave – efter ål og torsk. Folketællinger viser, at der 
i det meste af 1800-tallet ingen erhvervsfiskere var 
på Endelave, men i 1870 var der 1, i 1880 2, i 
1890: 2, i 1901: 24, 1911: 26, 1920: 32 og 1930: 
23. I 1901 var 16 fuldtidsfiskere, og 12 af disse var 
indvandret til øen især i 1890’erne. Erhvervsfiskeri 
på Endelave springer brat frem i 1890’erne og de 
følgende årtier som et nyt vigtigt erhverv. Næste 
artikel vil se nærmere på fiskeriet fra den nye 
havn, der blev færdig i 1901. 
 
Anders Grosen 
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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 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

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 21 29 08 35 

Endelave Fritids- og Kulturforening Formand Niels Johan D. Andersen 40 38 94 01 

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand 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 Kontaktperson Palle Dupont Kristensen 21 63 03 99 
Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 25 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

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

• Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på 
havnen og afsender træffer aftale med færge-
personale. 

• 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. 

GODS TIL ENDELAVE  FALCK LÆGEHUS 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Åben konsultation 
hverdage 
og i øvrigt efter tidsbestilling 
 

Aftenkonsultation onsdag 
efter aftale 

1030 

 
- 
 

1200 

 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 

1000 

800 
- 
- 

1700 

1300 

Telefonkonsultation dagligt 1000 - 1030 

    

BIBLIOTEKET 75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

www.endelave.dk    www.endelave.dk    www.endelave.dk    www.endelave.dk    ----                Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside     

FORENINGER; BESTYRELSER M.M. 
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Ved akut sygdom eller tilskadekomst, kontakt  
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23 
Ved hjertestop el. voldsomt uheld, ring 112 

Den nye postbutiks åbningstider  
følger åbningstiderne for  
Kongevejens Elite Købmand 
 
Se tiderne ved skiltet på adressen 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

Deadline: d. 6. i måneden før udgivelsesdato 
Vi henstiller til at deadline overholdes! 
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke  
garanteres medtagelse i kommende nummer. 
 
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til: 
artikel@endelavebladet.dk 
 
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret 
word-format.  
 
Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets 
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag 
fra personer, foreninger, institutioner m.m. 
 
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens 
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti-
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe-
holder sig retten til at forkorte indlæg. 

Angreb på personer ved navns nævnelse uden 
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes 
trykkes anonyme indlæg ikke. 
 
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 web-
abonnement, se venligst længere nede på siden. 
 
 
Retningslinjer for ”Stafetten” 
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det 
man skriver om, må gerne have en relevans til En-
delave. Det må meget gerne handle om noget ak-
tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller 
”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et 
budskab man gerne vil frem med. 
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten 
udvælger næste skribent ved at fortælle bladudval-
get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten 
gå videre til.  

Annoncer 
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45 
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. Her-
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er 
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be-
løbet. 
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk-
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter 
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og 
mangler i denne prisliste. 
 
Henvendelser vedrørende annoncer: 
Redaktionen 
E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 
 

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

1 udgivelse 3,00 kr. 3,00 kr. 

2 udgivelser 5,25 kr. 2,62 kr. 

3 udgivelser 7,50 kr. 2,50 kr. 

6 udgivelser 9,00 kr. 1,50 kr. 

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

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 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

Tlf.           21 29 08 35 
E-mail:     boerge@endelavebladet.dk 

Anders Møller Olsen 
Vesterby 41B 

 
 
 

Tlf.           40 47 48 78 
E-mail:     anders@endelavebladet.dk 

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

Tlf.           21 66 52 99 
E-mail:     inge@endelavebladet.dk 

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

Tlf.           24 63 98 33 
E-mail:     tove@endelavebladet.dk 

OM BLADET 
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