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Min barndom 
Af Jytte Hansen (født. Rasmussen) 
 
Jeg griber stafetten efter Hans, og bliver i det sam-
me spor om barndoms minder, dog med den for-
skel, at jeg boede på øen og på landet i hele min 
barndom. 
I 1951 købte mine forældre Krista og Ove et lille 
husmandssted på Endelave. I en fiskekutter med 
Thuesen ved roret anløb vi 1. okt. Endelave, da var 
jeg 3 tre år og min lillesøster Janne 9 mdr. Det var 
nærmest et Noahs Ark, der kom sejlende, vi havde 
foruden alm. flyttegods, også  høns, duer og en en-
kelt ko med ombord, det var godt at have noget at 
starte med! 
 
Vi flyttede ind på ”den lille ejendom i 
”Husmandsrækken”. Det var en stor omvæltning, 
især for min mor, som længtes hjem til familien på 
fastlandet, og det tog flere år, inden hun rigtig faldt 
til, hun følte sig afsondret fra alting. Til fastlandet 
kom vi måske et par gange om året .Vi fik gode na-
boer, men først skulle de ”jyder” jo lige ses an, min 
fars jyske dialekt gav ofte anledning til kommenta-
rer! Vores naboer på den ene side var Hansine, An-
dreas og deres søn Hans, længere henne ad vejen i 
Skovly boede Peder og Ella med deres børn, Hen-
ning og Lillian, de var alle gode, gæstfrie og hjælp-
somme mennesker. På den anden side boede Anne 
og Charles med deres søn Erik, og efterhånden lær-
te vi også alle de andre på vejen at kende. Den-
gang var alle husene og ejendomme beboet. 
 
Jeg kom meget hen til Lillian, der var så dejligt, for 
de havde grammofon. På grammofonen blev der 
spillet plader med bla. Birthe Wilke og Raquel Ra-
stenni ikke at forglemme. De var også nogen af de 
første, der fik fjernsyn, så vi så Seksdagesløb med 
Palle Lykke og Kaj Verner, så vi var helt rundtosse-
de. 
Lillians far, Peder var lun, drillede os altid, han kun-
ne mange ting og havde en dag hjulpet far med at 
støbe gulv i bryggerset. Da han havde lagt sidste 
hånd på værket fik vi unger at vide, at hvis vi gik 
ud på cementen inden det var helt tørt, fik vi ører-
ne skåret af!!! samtidig tog han en lille foldekniv op 
af lommen, så vi kunne forstå alvoren. Næste dag 
var der spor efter vores kat i cementen, vi var 
skrækslagne og sørgede for at katten ikke kom i 
nærheden. 
 
Efterhånden som vi voksede til kom pligterne!vi 
hjalp til i stalden, fodrede, mugede ud, og når der 
skulle tyndes roer eller andet markarbejde var vi 

med. På ejendommen var der to heste Irma og 
Musse, dejlige heste, men traktoren havde holdt sit 
indtog på mange af gårdene, så en morgen trak far 
på havnen med Irma og Musse. Mor græd, vi græd, 
men far bedyrede, at de skulle sælges til en anden 
familie. Jeg tror stadig de blev til hestebøffer, men 
om aftenen kom han hjem, kørende på en rød Allis 
Chalmers. Han dyttede hele vejen, han var som en 
lille dreng, han kørte rundt og rundt på gårdsplad-
sen. Mor gik ind og rullede gardinet ned, ville ikke 
se dyret, mens vi børn fik en køretur, glemt var he-
stene for en stund. 
I de ti år vi boede på ” den lille ejendom” kom min 
lillebror Lars til. 
Vi tilbragte meget tid i skoven, byggede huler, le-
gede også i laden på Louisenlund, hvor flere lods-
ejere havde lejet et ”gulv” til opbevaring af korn, vi 
klatrede i spærene og sprang rundt, og mærkeligt 
nok kom vi aldrig tilskade! 
Om sommeren var der naturligvis havet! Vi badede 
fra tidlig sommer til langt hen på efteråret, ofte fle-
re gange om dagen, hvis vi kunne slippe af sted for 
pligter. Om sommeren kom der også børn på Loui-
senlund, feriebørn fra Vejle. Når der kom sådan en 
lang række af syngende børn, så var det sommer. 
 
Eftersom vi boede på landet var vi stort set selvfor-
synet med mange ting, men tøj købte mor fra 
Dahls Varehus eller af en omrejsende uldkræmmer 
ved navn Meyer, når han kom til øen,ja, så blev der 
købt tøj. Meyer kørte fra Århus, via Tunø, 
Samsø,Hjarnø og tilsidst Endelave med sine uldva-
rer. Han kørte på  knallert, på bagagebæren var 
der stakket to store brune kufferter op, foran på 
knallerten havde han en anordning, så der var en 
stor bylt med tøj surret fast! Det var som juleaften 
når bylten og  de to kufferter blev pakket ud. Der 
kom også en pottemager med diverse potter og 
kander på øen, og ellers handlede vi jo hos køb-
mændene Valborg og Arthur Christiansen. Hos Val-
borg købte min far på ”bog” en gang om året blev 
bogen gjort 
op og betalt, 
og far kom 
hjem rygen-
de på en 
stor cigar! 
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KALENDEREN 
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Her følger et par sidste pip fra eleverne, på Endelave 
Skole. Efter sommerferien starter Mathilde, Johanne, 
Mads og Mikkel på As Friskole 

 
Min tid på Endelaveskolen 
Jeg har gået på Endelave skole og i Endelaves lege-
stue. Jeg har legede med Johanne og Mathilde og Fe-
lix og Sigge og Freja og Mikkel.Vi var tit på tur 
 f. eks var vi i legoland. Der  så vi Lego-klodser man-
ge Lego-klodser. Noget med 1000 klodser. Så var vi  i 
Givskud zoologisk have. vi har besøgt H.C Andersens 
hus. En dag var dronningen   på besøg. Jeg var  6 år 
gammel. Så tog jeg en is uden at betale ved den 
gamle købmandsgård. En dag var vi på besøg i Kø-
benhavns banegård. Jeg fulgte efter en due og så var 
jeg væk. 
 Komediehuset har været  på besøg mange gange. Vi 
har Spillet Hans og Grete, Kejserens nye klæder og 
Den Grimme Ælling. 
Sådan er det på Endelave skole 
Jeg kan godt lide  Endelave skole. Det kan jeg fordi 
der er færre elever .  Så kan man godt slappe af og så 
får lærerne ikke hæs stemme og så får eleverne mere 
hjælp. Frikvarterer.  Jeg kan god lide frikvarter fordi 
der er plads til f.eks.  grave huller i jorden og at spille 
fodbold og at lege i skov. Og at bygge huler og at der 
er cykler til alle og nogle  til rest. Hvad vil vi savne.  
Jeg ville savne legestuen og kreative ting og  dannel-
sesture.  
Jeg glæder mig til at komme på As friskole, fordi jeg 
glæder mig til undervisning og frikvarter på skolen 
 
Mads 

 
 
Min tid på Endelaveskolen  
En af de bedste oplevelser jeg har haft  med Endela-
veskolen, var da jeg var i London med store gruppe. 
Ellers har der været mange gode oplevelser med sko-
len feks. da dronningen kom til Endelave.  Vi har også 
været et par gange ude ved den afdøde Børge. Der fik 
vi hjemmekværnet mel og æblemost.  
 
Frikvartererne  
 Vi brugte også meget tid på at grave huller. Det før-
ste var ikke så stort. Det sidste hul blev ca 2 meter 
dybt og 2 gange 2 meter i omkreds.  
 
Timerne  
Timerne er stille og meget koncentreret. Vi  får også 
gæsteelever fra andre skoler.  
 
Forskelle på skoler  
Jeg har som sagt gået på to skoler og forskellene er, 

at der er flere elever, men ellers har jeg ikke mærket 
forskel.   
  
Jeg glæder mig meget til at komme på den nye skole, 
fordi der er flere elever, men det har jeg været vant 
til på Dagnæs. Jeg kommer til at savne mine venner 
på Dagnæsskolen, men det klarer vi jo nu, når der er 
weekender.        
 
Mikkel 
 
 

Min tid på Endelaveskolen 
En gang viste jeg at jeg havde fået en top til Bente og 
de andre, og så løftede Bente sin trøje for at vise sin 
BH. 
 
En gang havde de store gravet et stort hul og så tog 
Mathilde og jeg vores regntøj på og hoppede ned i 
hullet og legede grise. 
 
Johanne  
 
 
Min tid på Endelaveskolen 
Jeg kan godt lide Endelave skole. Men det er ærgerligt 
at der ikke er så mange børn mere. Endelave er en 
smuk og dyrerig ø. Den kunne være et godt hjem for 
familier med børn. Det ville være en god skole for 
børn der har brug for ro i undervisningen. I SFO laver 
vi kreative ting og går til vandet. 
 
Mathilde 

Fredag d. 10. august 2018 kl. 19.00 
Madaften 

Lægeurtehaven 
 

Lørdag d. 11. august 2018 kl. 13.30 
Krimisommer 
Endelave Kro 

 
Lørdag d. 1. september 2018 kl. 13.30 

Fællessang og fællesskab  
Endelave Kro 

Lørdag d. 8. september 2018 kl. 11.00 
Endelave Halvmaraton 2018  

Endelave Skole 
 

Lørdag d. 15. september 2018 kl. 11.00 
Strikkekursus ved Anette Danielsen 

 
 

Lørdag d. 29. september 2018 
Offentlig møde med Oplandsudvalget. 

 

SKOLEN 
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Mathilde, Mads, Johanne & Mikkel 
Foto: Karsten Jensen 
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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 – 13.00  
 

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde    tlf. 76 83 21 00 

 

juelsminde@xl-juelsmindegruppen.dk 

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

2273 2314 2318 

2538 2379 2440 

3666 2603  2879 

3041 3742  3364 

januar 

februar 

marts 

april 

 2016 2017 2018 

FÆRGEN 
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Grundlovsdag og Sct. Hans 
 
Grundlovsdag var en hyggelig dag. Der var gode talere, 
dejlig musik og god debat. 
Katrine og Amanda stod klar med fine kartoffelmadder. 
Sct. Hans skulle have været afholdt på kommunepladsen. 
Men på grund af brandfare, blev det flyttet op i Lægeurte-
haven. Her var bålet i et bålfad og Lone Blume holdt tale. 

Bagefter var der vegetarmad i rigelige mængder, som 
blev serveret ved bordene. 
For de ca 35 der spiste med var det en meget hyggelig 
aften.  
 
Dorte Knudsen 
Formand, Endelave Lægeurtehave 

KORT & GODT 
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SKÆRSLIPPERDAG 
 

Har du knive der kan være skarpere,  
er du velkommen… 

Keld sliber dem gerne på Vesterby 26. 
 

Kig forbi Kærhuset torsdag den 30. august  
mellem kl. 15.00-20.00 

Mvh Keld og Maja 

Åbning af øl-og vinstue i ”Møllehuset” på Vesterby 50 
 
Søndag den 24. juni holdt Pia Faber reception i sin nye beværtning med 
snitter, øl og vin, som en del folk var mødt frem for at nyde i det herlige 
sommervejr.  
De fleste sad uden for ved borde og bænke, men ellers kunne man trække 
ind i det nye, flotte lokale og blive lidt afkølet.  
Her er bl.a. installeret automatisk røgudsugning samt en stor vægophængt 
tv-skærm til sommerens sportsbegivenheder.  
Der er handicapvenlig indgang samt et handicaptoilet. Udenfor er der P-
pladser. 
Pia vil holde åbent alle dage i sommerferien, undtagen tirsdag (lukket) fra 
kl. 11 ---? Fra 01. september åbent fra kl. 14. 
Inge Grosen 

Kongevejen 15     -    8789 Endelave     -     Tlf. 21 43 14 15    -     www.endelavekro.dk     -     info@endelavekro.dk 

Krimisommer    &    Fællessang 
 

11. august 2018: Mød forfatterne Jens Henrik Jensen og Claus Hagstrøm 

13.30 - 15.30 på Endelave Kro. Pris kr. 50,- inkl. kaffe og kage 

 

 

 

1. september 2018: Fællessang og fællesskab ved korleder og organist Hanne Korsgaard 

13.30 - 15.30 på Endelave Kro. Pris kr. 75,- inkl. kaffe og kage 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

 

 

Åbent alle dage - læs mere og se menu på vores hjemmeside 

 

Hold også øje med pælene - og like vores side på Facebook 

ÅBNING AF MØLLEHUSET 
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LÆGEURTEHAVEN 
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ÅBENT HUS 
 

I anledningen af vores 150 års fødselsdag  
vil det glæde os at se dig/jer  

på Louisenlund, Endelave 
D. 25. august kl. 13.00 

 
Med venlig hilsen 

Gerda & Arne 
 

Der er evt. overnatningsmuligheder 
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Oplandsudvalget besøg 
Den 23/6 var oplandsudvalget på besøg på Endela-
ve. Deltagerne fra Horsens Kommune fik et rigtig 
godt indtryk af Endelave. De blev modtaget af Ø-
folket på havnen, så Endelave Grill og Café, gik til 
museet, den nyetablerede byhave og videre til Læ-
geurtehaven med cafeen. Derfra en tur på Øvre og 
på tilbagevejen også et besøg ved Endelave Fiske 
og Røghus. Turen sluttede ved kroen, hvor der blev 
serveret frokost og ø-problemstillinger. Efter en 
god debat, en hurtig tur på skolen, shelterne, ma-
skinrummet og biblioteket, og så med færgen tilba-
ge til fastlandet. Formandens tale til oplandsudval-
get er gengivet i sin helhed nederst i dette indlæg. 
Planen er, at der skal holdes et møde for alle ende-
lavitter og deltids/fritidsøboere lørdag den 29-9, så 
reserver gerne datoen (den 1. september er tidlige-
re annonceret – den dato er ændret til den 29-9). 
Vi vil gerne, at der komme rigtig mange med til 
mødet på Endelave denne dag. 
 
De gamle færgebilletter 
Har du stadig et 10-turs kort liggende, er det ved 
at være sidste chance for at få kortet refunderet. 
Færgefarten modtager de gamle 10 turs kort indtil 
den 31-8 2018. Derefter vil de ikke blive godtgjort. 
Kontakt færgefartens kontor på tlf 30369175 eller 
endelavefaergefart@horsens.dk for nærmere info. 
 
Skolen 
Der bliver arbejdet ihærdigt på at skolen bliver æn-
dret til en naturskole, hvor Horsens Kommunes 
børn kan komme på lejrtur. I skrivende stund af-
venter vi melding fra kommunen – området hører 
ikke under Oplandsudvalget, derfor var emnet ikke 
drøftet ret meget den 23-6. Endelave Skole skal 
muligvis ikke længere høre under Dagnæsskolen. 
Endelaveskolen kunne som måske kommende na-
turskole høre under Horsens Kommunes Ungdoms-
skole. Vi kan fortsætte med at bruge skolen som 
hidtil – bibliotek – maskinrum – gymnastiksal mv 

Affald og Genbrug 
Vi afventer stadig melding fra Horsens Kommune 
om, hvor den nye genbrugsplads skal være. Affald 
og Genbrug vil have et møde på Endelave sandsyn-
ligvis senere på året. 
 

Sydøstjyllands brandvæsen 
Den 5. juli bliver der holdt to møder. Brandchef 
Dennis Ottesen takker for de lokale kræfter der er i 
spil. Brandchefen fortæller, at der, ved den sidste 
ulykke på flyvepladsen, var et rigtig godt samarbej-
de mellem øens beredskab og de, der tilfældigt var 
på stedet. Der har efterfølgende været rygter om at 
brandmaterialet den 3. juni ikke virkede – det gjor-
de det – det er efterfølgende blevet undersøgt. Der 
bliver givet udtryk for, at materiellet skal optime-
res, så man på øen skal kunne klare enhver nødsi-
tuation selv, da det vil tage alt for lang tid at få 
hjælp fra fastlandet. Der vil blive undersøgt hvad 
man har på andre øer, hvor der er lang sejltid. En-
delaves beredskab vil altid være anderledes end på 
fastlandet. Oftest er problemet ved brand at der er 
mangel på vand, selvom man er omgivet af vand. 
Det vil der også blive kigget på. Bennys store vare-
vogn indeholder altid 1000 l vand, der kan leveres 
under tryk – og bilen indgår med øjeblikkelig virk-
ning i beredskabet. Der vil blive afholdt brandkur-
ser på Endelave for alle – gerne her i efteråret. 
Fremover er det Sydøstjyllands Brandvæsen der 
foretager brandøvelserne, som skal være minimum 
1 gang om året – det samme gælder røgdykker 
kurser. 
 
Rundt på øen er der placeret 10 brandhaner. Vi 
presser på for at få en ny placeret i nærheden af 
flyvepladsen og ø-lejren 
Der er her ved deadline til Endelave Bladet afbræn-
dingsforbud på Endelave som i resten af landet. 
Der er opsat brandslukkere ved branddaskerne på 
Øvre og vejen er blevet ensrettet fra Tildehuset, for 
at undgå at der kommer varme biler i det tørre 
græs og lyng. 
 
Maja S Hoé 
 
 
Formandens tale til oplandsudvalget 
I dag skal vi debattere et emne, der ligger os endelavit-
ter og endelave-elskere meget nært: Nemlig vor ø og 
dens fremtid. I Endelave Beboerforening hilser vi Op-
landsudvalget velkommen sammen med de muligheder, 
en fremadrettet helhedsplan kan give for øens udvikling.  
Vi har mange drømme og håb for Endelave, men vi 
må også være realistiske: vi ved godt, at øen ikke 
er det stærke helårssamfund med en varieret sam-
mensætning af aldersgrupper, som det har været. 
På trods af det er øen stadig fuld af liv og potentia-
le, og ikke mindst ildsjæle der holder hjulene i 
gang. Endelave rummer unikke muligheder for at 
skabe et aktivt og kulturelt liv, der har en helt an-
det kvalitet end storbyens. 
 
Der er masser af udvikling på Endelave. I de senere 
år er private og erhvervsfolk fra øen i højere grad 

BEBOERFORENINGEN 
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Oplandsudvalget på besøg 
Foto: Maja S. Hoé 
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begyndt at brande sig selv og øen på de sociale 
medier, og det ses med en række facebook-sider, 
som holder følgere fra alle dele af landet opdateret 
og sørger for, at Endelave aldrig er langt væk. Den-
ne markedsføring kunne nyde godt af et offentlig 
tilskud i form af ekspertise og know-how og en 
stærkere offentlig markedsføring af øen.  
 
For en ø, der ønsker at kunne byde alle sine gæster 
velkommen på kortere eller længere besøg, er det 
essentielt at have moderne faciliteter. Særligt hal-
ter det med internetforbindelsen på færgen såvel 
som på land. Den er ikke tilstrækkelig stærk til at 
håndtere hverken hjemmearbejdspladser eller nød-
beredskab, eller for den sags skyld den mængde 
turister der kommer til øen hver sommer.  
 
Jeg skal ikke undlade at nævne, at færgeoverfar-
tens varighed og de få daglige afgange er et stort 
bump på vejen for mange, der ellers ønsker at be-
søge øen eller bo her. Det kunne være en mulighed 
at investere i en mindre færge, der håndterer pas-
sagerer og sejler væsentligt hurtigere, og holde en 
anden, sjældnere færgedrift for gods og lignende. 
Denne løsning ville især gavne de skoleelever og 
pendlere, der hver dag rejser mellem fastlandet og 
øen.  
 
Turismen er Endelaves livsnerve nu. Også fordi et 
besøg som turist kan være første skridt i retningen 
af et mere seriøst forhold til øen. Endelave har en 
stærk base af turister fra blandt andet Norge, som 
hver sommer lejer mange af husene og sørger for, 
at der er gang i salget i øens forskellige butikker. 
Der skabes et højdepunkt i uge 30, som på mange 
måder svarer til Skagens uge 29. Mange turister 
kommer også netop fra Østjylland, og fælles for 
rigtig mange turister er, at de er kommet på øen i 
mange år. 
 
Endelave Aktiv Ø-ferie er et non-profit initiativ, der 
snart har kørt i et årti. Det er familieoplevelser i 
fokus og tog udgangspunkt i et ønske om at skabe 
flere oplevelser og aktiviteter i sommerhalvåret. 
Voksne frivillige stiller deres kompetencer til rådig-
hed og sørger for blandt andet fodboldtræning, sej-
lads og crossfit, til glæde for både børn og voksne. 
Hvert år deltager mange turister, og der er grobund 
for at udvide konceptet til at inkludere kost og logi. 
Allerede i denne sommer bliver der mange flere ak-
tiviteter. Et dårligt fungerende booking-system på 
færgen og en hysterisk mangel på langtids-P-
pladser i Snaptun kan blive alvorlige hindringer for 
en øget turisme. Det skal vi have set på. 
 
Vi på øen er tilfredse med den nylige afgørelse om, 
at ældre skal have lov at blive boende på øerne, 
selvom de kræver hjælp døgnet rundt. Det er es-
sentielt, at borgere på øen kan forvente samme 
serviceniveau som resten af kommunens borgere, 
selvom de bor afsides. Endelave mangler lejeboli-
ger, og øens ældre bor som regel i den gamle bo-
ligmasse, hvor arbejdsforholdene for hjemmeplejen 
langt fra er optimale. Et nyt byggeri kunne med 

fordel være grønt tænkt og eventuelt tilknyttes an-
lægningen af et økologisk bofællesskab, som vi ser 
skyde op så mange andre steder i landet. Det vil 
både give bedre forhold for de ældre medborgere 
og sikre arbejdspladser på øen. Døgnpleje til vores 
ældre medborgere og en fleksibel offentlig trafikløs-
ning er selvfølgelige og stærke ønsker. Der er man-
ge ting der går godt. Lokale produkter sælges både 
i storbyen og på øen; for eksempel i den hyggelige 
Lægeurtehave, hvor også arrangementer som 
Grundlovsdag afholdes. Der er bl.a. glaskunst og 
fletværk. Havnen summer af liv med havnecaféen, 
hvor turister og fastboende mødes. Det er i som-
merhalvåret, pengene skal tjenes ind for mange af 
øens erhverv, men vi vil gerne prøve at tiltrække 
turister udenfor højsæsonen; nu er det hovedsage-
ligt jægere der nyder den skønne natur i efteråret 
og den tidlige vinter. 
 
Markedsføringen af øen er derfor en selvfølgelig 
prioritet for os. De mange frivillige tiltag og private 
markedsføringer kører fint, men øen kunne have 
stor glæde af en samlet indsats, og ikke mindst af 
tilskud og know-how. En lønnet deltidsstilling som 
”ø- og turist-koordinator” kunne samle nogle af dis-
se roller i en målrettet arbejdsindsats, der ville bi-
drage til en helhedsorienteret markedsføring af 
øen. 
Dette er blot nogle af de sager, der ligger os stærkt 
på sinde. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer 
om en alsidig helhedsplan. Til sidst vil jeg citere en 
klog mand, der en gang sagde: ”Vi kan jo ikke tvin-
ge folk til Endelave, men vi kan arbejde på at skabe 
nogle vilkår, der gør det mere attraktivt at bosætte 
sig på øen” 
 
Karsten Kragh Hansen 
Formand Endelave Beboerforening 
 

BEBOERFORENINGEN 
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AKTIV Ø scorer højt – også hos Google 
Yoga og meditation i det fri – løbeture, fitness, Ka-
ninoen – svømning i havet, turnering på Danmarks 
eneste 5-huls-golfbane og jorden-er-giftig i gymna-
stiksalen.  
Det er bare et udsnit af de mange nye aktiviteter, 
som har suppleret idrætsforeningens fodboldskole, 
sejlads og crossfit i juli måned 
   
Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at 
der i sommer har været skruet kraftigt op for akti-
vitets-niveauet på Endelave. Med Endelave Idræts-
forening og en lille initiativgruppe af fastboende og 
fritidshusfolk er det lykkedes at indfange en række 
nye frivillige, som har stået for masser af fine, fan-
tastiske og finurlige aktiviteter. 
De første syv år med AKTIV Ø-ferie er blevet man-
gedoblet hvad angår tilbud – og efterspørgslen har 
været enorm i det nu 8. år, hvor projektet er blevet 
omdøbt til det mundrette AKTIV Ø. 
 
TAK til frivillige og sponsorer 
- Det er overvældende, så mange, der bød ind, da 
vi kastede snøren ud for at få flere på banen til at 
stå for en aktivitet, pointerer Kim Vind, formand for 
Endelave Idrætsforening (EIF). Han benytter lejlig-
heden til at give alle aktive frivillige en kæmpe TAK 
og understreger, at Endelave kan løfte og lave no-
get stort, når der er mange, der hjælper til. Og det 
har i høj grad vist, at rigtig mange har noget, som 
er interessant for andre – både fastboende, fritids-
øboere og turister. 
   

Økonomisk har Insero Horsens og Spar Nord Fon-
den gjort det muligt at købe f.eks. redningsveste, 
træningsmåtter, afmærkningsbøjer og anlæg til at 
afspille motiverende rytmer. Og – som en lille pa-
rentes – så betyder det også noget, at flere har 
meldt og melder sig ind i Endelave Idrætsforening. 
 
Endelave i fremtiden 
AKTIV Ø er bare en flig af det, der kan være med til 
at gøre Endelave endnu mere attraktiv, tiltrække 
flere turister, skabe historien om en AKTIV Ø og 
give både øens beboere, gæster og turister mulig-
heden for at deltage i forskellige aktiviteter, når de 
er her.  
Målet er desuden, at den positive spiral kan mær-
kes hos øens erhvervsdrivende – ikke mindst de 
mange, som lever af turismen.  

AKTIV Ø 
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2018 er et ”testår”, hvor AKTIV Ø forsøger at finde 
en form, som der kan arbejdes videre ud fra, og 
som på længere sigt kan være med til at skabe en 
bedre fremtid for Endelave – både i forhold til fær-
geforbindelsen, spise- og overnatningssteder, køb-
mand, andre handlende osv. osv. 
Projektgruppen håber derfor, at der også næste år 
vil være opbakning til at sætte aktiviteter i gang – 
gerne af endnu flere.   
 
Google vild med Endelave 
Ud over at intensivere aktiviteterne har projektet 
også haft fokus på at være synlig på alle tænkelige 
(og utænkelige) medier. Det er ikke nogen hemme-
lighed, at de sociale medier – herunder Facebook – 
har stor betydning for, hvor langt annonceringen er 
nået ud. 
Et lille klik for at dele – og vupti, så har tusindvis af 
følgere set, hvad Endelave har gang i. 
De lokale medier og turistbureauer i Kystlandet har 
bakket stærkt op – projektet er beskrevet på hjem-
mesiderne på det internationale Kultunaut og Frivil-
lighovedstad 2018 – og, i skrivende stund, ligger 
AKTIV Ø nr. 3, 4, 5, 7 og 8, når man søger på 
Google.  
Tjek selv efter – det er ganske vist…        
 
 
FØLG AKTIV Ø  
www.endelaveif.dk  
Facebook:   Endelave – Aktiv Ø  
 
 
 
 

 
Støt EIF  
– og vær med til at sikre aktiviteter  
i fremtiden 
Medlem kr. 50,-/år 
Husstand kr. 100,-/år 
Konto 7733–1312197 
Mobilepay 36663 
 
Husk at oplyse navn 
 
 
 
Fotos: ”Kaninen Katrine fra Endelave” 
  
 

AKTIV Ø 
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Nyt badeanlæg til Endelave Havn? 
I Endelave IF drømmer vi om et nyt badeanlæg ved En-
delave Havn. 
Endelave Havn er hjertet på vores ø. Det er hér ca. 3500 
sejlbåde årligt går i havn, det er hér øens gæster får bå-
de sit første og sidste indtryk af øen, når de kører fra og 
til færgen. Det er havnen, der er samlingssted, når der 
skal sommer- og vinterbades, bruges sauna, spilles mini-
golf, fanges krabber, og når der skal hoppes og gynges 
på legepladsen. Og i denne sommer er havnen stedet, 
hvor mange af Aktiv Ø´s aktiviteter afvikles, starter og 
slutter. 
Men adgangen til badning og andre dejlige vandaktivite-
ter er ikke indbydende og kvalitetsfyldt i sin nuværende 
form: Den lille badebro på vestsiden af havnen giver nu, 
på grund af tilsanding, kun adgang til knæhøj vanddyb-
de, og hvis børn og unge vil hoppe i dybt vand, er det 
gennem generationer foregået fra ”Knolden” i området 
umiddelbart bag færgen.  
 
Badedrømmen 
Vi drømmer om på vestsiden af havnen, men noget læn-
gere ude end den nuværende lille badebro, at få etableret 
et badeanlæg, som skal fungere som badeplatform, sol-
terrasse, pauseområde og som indbyder til alskens akti-
viteter: Havsvømning, udspring,  undervandssport, vin-
terbadning, kajaksamlingssted etc. Vi ønsker, at badean-
lægget også er læplads til kæresteturen og stjernekigge-
ri, udsigtsplads ved solnedgang, pitstop for isturen og 
rekreation. . For Endelave er øen, hvor fritid, sundhed, 
motion og natur kan forenes. 
Det lange sigt med at få etableret et tidssvarende og in-
teressant badeanlæg er at gøre Endelave endnu mere 
interessant som turistmål med henblik på at fremtidssikre 
arbejdspladser og virksomheder på øen. 
 
 
Men den koster penge… 
En initiativgruppe bestående af Kim Vind Ander-
sen,Endelave IF, Mike Thygesen, Endelave Beboerfor-
ening, Hanne Holm, De Kolde Kaniner og Henning Nør-
bæk, sommerhusejer, har sammen med rådgivende inge-
niør Helle Riis og særlig rådgiver ingeniør Jørgen Holm 
udarbejdet idéprojektet med god støtte og sparring af 

havnefoged Jørgen Holm. 
Nordea Fonden har i 2018 etableret en ansøgningspulje 
på 50 mill. kr. under navnet ”Kysten er klar”, som giver 
mulighed for at søge midler til projekter, som fremmer 
kystnære aktiviteter. 
Vi har pr. 1. juli søgt denne pulje om 1 mill. kr., som er 
det maksimale ansøgningsbeløb. 
Projektet er budgetteret til at koste 1,8 mill. i sin skitse-
rede form, så der venter os noget arbejde for at få til-
strækkeligt med midler samlet sammen, før projektet 
kan realiseres. 
 
Borgmesterord 
I processen har vi mødt meget positivitet fra Horsens 
Kommune, såvel administrativt som politisk. 
I ansøgningsmaterialet har borgmester Peter Sørensen 
udtalt følgende: 
”Endelave giver mulighed for, at alle aldersgrupper kan 
dyrke mange former for aktiviteter, ikke mindst i relation 
til vandet. 
Endelave Havn er blevet øens aktivitetscentrum med for-
holdsvis ny lystbådehavn og servicebygning, sauna og 
legeplads. De mange 
nye ting er etableret af fonde, private sponsorer og kom-
mune. 
Jeg hilser meget velkommen, at Endelave IF i samarbej-
de med beboerforening, vinterbadeklub og fritidshusfolk 
nu vil arbejde for et badeanlæg ved Endelave Havn. Et 
sådant anlæg vil helt sikkert give mulighed for mange 
nye aktiviteter for både børn og voksne blandt turister, 
fastboende og fritidshusfolk”. 
 
Hva´ så nu? 
Initiativgruppen afventer nu resultatet af ansøgningen til 
Nordea Fonden. I mellemtiden gør vi os klar til at søge 
yderligere fondsmidler. Hvis du har idéer og/eller kontak-
ter i den forbindelse, er du meget velkommen til at kon-
takte undertegnede. 
 
Fortsat god sommer! 
 
På vegne af initiativgruppen 
Henning Nørbæk, sommerhusejer 
Mobilnr. 2244 2264 

NYT BADEANLÆG 
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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 

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  

 

• 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 
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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 

 
 

 
 
 

 

august  -  september  2018 

 
Endelave Kirke 
ønsker alle en  

rigtig god sommer 
 

 

 

Bønder og præster 
Jeg hørte for nogle år siden forfatteren Jens Smærup Sørensen holde foredrag bl.a. om sin opvækst på en gård i Salling 
tror jeg det er. Han beskrev her hvordan han, set bagud, huskede faderens arbejdsforhold.  
Det mindede mig meget om den måde jeg oplever det at være præst. For der var de daglige opgaver, malkning, fodring, 
alt omkring dyrene. Og så var der de travle sæsoner. Forårets klargøring af jorden til efterårets høst. Hvor det gjaldt om 
at være klar, når vejret åbnede for at maskinerne skulle i marken. Både forår og efterår. Hvor man nogle dage sad med 
øret tæt på radioen, for at høre om vejret snart artede sig, alt imens maskiner stod smurt, slebet, repareret efter sidste års 
arbejde, så man på et øjeblik var klar til at rykke ud. Mens man ventede, fik man lavet lidt småreparationer; skiftet lidt 
brædder i en skillevæg; sat nyt glas i de ruder i laden børnene havde fået ødelagt. Ikke noget der hastede, altid noget 
man kunne forlade, for så at gøre det færdigt en anden dag.  
 

En ventetid, hvor der også kunne læses avis; hvor man kunne følge med i den faglige udvikling. Men altid klar til det 
egentlige arbejde, det som andre kunne se. 
 

Jeg holder af at tænke på præstearbejdet på samme måde. Vi har de daglige gøremål. Men skal altid have tid til at rykke 
ud når det er nødvendigt. Vi kan ikke gå i gang med store projekter, eller plastre vores kalender til med møder i et væk; 
for vi skal være klar når øjeblikket indtræffer og nogen har brug for os. Når vi bliver kaldet, ikke af vejrliget som bon-
den, men af de mennesker vi er præster for. Som bonden kan vi ikke planlægge os ud af det hele. Der er noget uden for 
vores kontrol, der styrer vores arbejdsdag og uge. I mellemtiden prøver vi at få styr på det, vi ved kommer til os; konfir-
mander; koncerter osv; bliver opdateret på noget fagligt stof. For præsterne ligger denne tid primært om sommeren.  
 

Som noget nyt er vi med mobiltelefoner tilgængelige altid. Så I skal ikke blive overraskede hvis I får fat i en præst der 
tager telefonen ved stranden.  Det er et udmærket sted at læse og slappe af, inden det går løs igen. Og jeg håber også at 
bonden stadig kan tage sig den frihed, selv om strandvejr jo ofte er lig med høstvejr. En frihed til at samle kræfter når 
tiden er til det. Fiske, gå på jagt, tage børn og børnebørn med på oplevelser. Til at nyde livet når man ikke lige er kaldet 
i øjeblikket. 
 

Tiderne har ændret sig siden Jens Smærup Sørensen og jeg var 
barn på landet. Både for bønder og præster. Men måske er det vig-
tigt for begge grupper, at værdsætte den frihed man trods alt har til 
at tilrettelægge sit arbejde; frihed til at arbejde med det man holder 
af; og så bruge resten af tiden på det man gerne vil. Glæde sig over 
at man er et frit menneske, der ikke har en overordnet til at kigge 
sig over skulderen. Så længe man bare gør det der skal gøres. Og 
tørken kan ingen gøre noget ved. Jeg håber det har regnet en smule 
siden jeg skrev dette, så vintersæden og efterafgrøderne trods alt 
har noget at spire i.    

Jens Peder Baggesgaard 
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Udflugt 
til Aarhus fredag d. 14. september. 
Alle er hjerteligt velkomne på årets 
udflugt som i år går til Smilets By, 
hvor bl.a. Domkirken og Den gamle 
By står på programmet. 

 

Der er afgang med færgen kl. 6.55 
og en bus står så klar ved færgen, 
når vi er kommet i land. 
Retur med færgen kl. 18.55 fra Snaptun. 
Prisen er i år 200,- kr., som dækker frokost og entre i Den gamle By. 
Man sørger altså selv for morgenmad, formiddags-og eftermiddagskaffe.  
Tilmelding senest tirsdag d. 4. september til 
Lars Herlev 4083 6701 eller Claus Holm 2682 9507 

Jens Peder Baggesgaard 

 

 

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bed-
ste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til 
menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil 
op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. 
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer 
menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for me-
nighedsrådsvalget.  
 

 

Orienteringsmøde torsdag d. 6. september i Præstegården kl. 19.30 

Der skal vælges 5 personer til menighedsrådet. Valgperioden er på 2 år.  
 

 

BLIV KANDIDAT 

De fleste steder holdes der et opstillingsmøde i forlængelse af orienterings-
mødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. 
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en 
kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater 
automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet 
”Opstillingen i praksis”). 
 

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der 
er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. 
Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere. 
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 13. november 2018. 

 

Jens Peder Baggesgaard 

 
 

  
 
 AUGUST 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 5.   10. søndag e, Trinitatis 19.30 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 søndag d. 19.   12. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 søndag d. 26.   13. søndag efter Trinitatis 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 
 

 SEPTEMBER 

 

 

 

 

 søndag d. 9.    15. søndag efter Trinitatis 
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 23.  17. søndag efter Trinitatis 
   Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Dådyr – svar på Jørgen Rabøls spørgs-
mål til Lene Thomsen, Horsens Kom-
mune 
 
Horsens Kommune har IKKE tilladt en afvanding af 
rigkæret. Det er rigtigt, at der i anlægsfasen er 
nedlagt et rør i grøften (kan ses ud mod vejen), 
men det er som erstatning for et, der blev kørt i 
stykker i forbindelsen med rydningen. 
Louisenlund udførte arbejdet, efter aftale med os, 
og det var ene og alene af praktiske årsager, idet 
lodsejerne havde de fornødne maskiner derovre, 
frem for vi skulle bekoste transport af maskiner fra 
fastlandet. Det svar er også tilgået Jørgen. 
 
I øvrigt har der helt fra projektstart, været krav fra 
Horsens Kommunens side til lodsejerne, at der var 
tale om et naturgenopretningsprojekt, der skal sik-
re eksistensen af rigkæret, der var ved at forsvin-
de, såfremt der ikke blev ydet en relativ hurtig ind-
sats. Selvsagt er en genopretning af et rigkær ikke 
foreneligt med et krav om afvanding, og det har 
aldrig været drøftet mellem Horsens Kommune og 
lodsejer. Et andet tiltag, der er sket i forbindelse 
med udsætning af dyr på arealet, er udvidelse af et 
mindre vandhul, så der er sikret drikkevand til dy-
rene. 
 
Vi følger løbende udviklingen på arealet, og det er 
derfor rigtig godt, at vi får henvendelser fra jer, når 
I synes, der sker noget uhensigtsmæssigt. Det hå-
ber jeg, I vil blive ved med. 
Men ud over løbende vurderinger, så har vi også 
foretaget en Evidensbaseret kortlægning af vegeta-
tionen på arealet (og i øvrigt flere arealer på øen), 
som giver os et godt øjebliksbillede af, hvordan til-
standen af arealet var fra før, vi gik i gang med 
projektet. Det er ikke en undersøgelse vi normalt 
foretager, for den er ret bekostelig. I korte træk 
går undersøgelsen ud på, at vi har udlagt en hel 
masse tilfældige punkter på arealet. I hvert punkt 
er der foretaget en detaljeret undersøgelse af alle 
planter og deres dækningsgrader. Alle punkter har 
fået deres egne GPS-koordinater, så vi altid kan 
finde tilbage til punktet igen. Vi kan derfor foretage 
en meget nøjagtig undersøgelse i de samme punk-
ter, og herved følge udviklingen mere detaljeret. Vi 
får ikke bare en oplysning om, at der er en sjælden 
art, men også hvor mange, hvilke arter der er gået 

frem, og hvilke der er gået tilbage. Så kan vi tilpas-
se plejen af arealet herefter. 
 
Vi har tidligere haft en korrespondance med Leif 
Richter, som på vegne af Jørgen sendte droneopta-
gelser, da Jørgen var bekymret for om der var ned-
lagt drænrør på arealet. Lodsejer har haft drænrør 
liggende på arealet, men fjernede dem igen efter 
henvendelse fra Horsens Kommune. De oplyste, at 
rørene var kørt ind i indhegningen ved en fejl i for-
bindelse med reetablering af overkørslen.  
De indsendte drone optagelser blev dengang gen-
nemgået af vandløbsteamet, og det kunne ved gen-
nemgangen ikke konstateres, at der var foretaget 
oprensning af grøfter/dræning, der var i strid med 
vandløbsloven eller naturbeskyttelsesloven. Gene-
relt gælder, at man i grøfter i naturområder må 
gennemføre et sædvanligt vedligehold, dvs. at man 
må vedligeholde efter den praksis, der har været 
gældende i et givent område.   
Vi kan som sådan ikke bruge droneoptagelser, der 
er foretaget uden tilladelse fra berørte lodsejer, 
men jeg har efter aftale med lodsejerne, fået tilla-
delse til at Horsens Kommune foretager droneflyv-
ning hen over arealerne, når det er muligt i forhold 
til havørnene. Vi vil bruge optagelserne til at følge 
naturudviklingen på arealet, så vi sikrer den opti-
male udvikling af arealet.  
 
Til slut kan jeg oplyse, at vi har fået rigtig mange 
henvendelser vedrørende projektet gennem tiden. 
Og vi har besvaret henvendelser og holdt møder 
med flere interesserede på øen. Vi har tilbudt at 
holde et generelt infomøde for alle flere gange, for-
di projektet har skabt stor interesse - et møde som 
lodsejerne i øvrigt også gerne ville deltage i. Men vi 
har ikke modtaget yderlige henvendelser i forhold 
til dette. 
 
Med venlig hilsen 
Lene Thomsen, Biolog 
 
 
Kommentar til brev fra Lene Thomsen, 
Miljø-afdelingen, Horsens Kommune 
vedrørende Dådyr-indhegningen på 
Louisenlund. 
 
Lene svarer udførligt og venligt men snik-
snakkende med flere faktuelle fejl og bagatelliserin-
ger/fordrejninger.  
Hun undgår at besvare spørgsmålet, om grøftnin-
gen/afvandingen er til skade for formålet; at gen-
skabe rigkæret. Hun anerkender nemlig ikke, at der 
er sket nogen som helst – og slet ikke en ulovlig - 
grøftning og afvanding. Hun svarer heller ikke på, 
om Kommunen er tilfreds med at få et lille, forar-
met rigkær for de mange penge. Hun lader som 
om, der er et rimeligt rigkær til stede/under udvik-
ling, som der kan moniteres kvantitativt på. Det 
bliver spændende at se, om den såkaldte Evidens-
baserede Kortlægning ender med at vise et rigere 
rigkær, end det der var, eller vi ender op med en 
vegetation karakteristisk for stepper og halvørkner, 
som afvandingen lægger op til.  
 
Lene henviser til ,at grøftningen har været sædvan-
lig praksis i området. Men der har ikke gået kreatu-
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rer derinde i årevis; det hele var sprunget ud i skov 
og krat, og de gamle grøfter var mere eller mindre 
klasket sammen. Det er først i forbindelse med be-
villingen i 2015 og rydningen af området, at det 
blev muligt at grøfte i det skete omfang med brug 
af gravemaskiner og hjulspor overalt i indhegnin-
gen og langs grøfter som indikation på opgravnin-
gerne. På filmen fra 2017 kan man meget tydeligt 
se, at grøftningen er sket for nylig med friske, ube-
voksede sandede grøftevolde. Så sent som i 2017 
var der også grøftning og rørlægning lige inden for 
Lynger-vejen ned til Ø-kysten. Rørlægningen skete 
for at man kunne køre over den uddybede grøft 
med store maskiner. Det er tæt på at være en uar-
tighed, når fru Thomsen skriver at hele min bekym-
ring hidrører fra nedgravningen af dette drænrør. 
Det virker ikke som om, at hun tager den afsporede 
udvikling  seriøst og har styr på samarbejdspart-
nerne fra Louisenlund*.  
 
For mig at se er det en form for bedrageri, når man 
får over en halv million til at (gen)etablere et våd- 
område og så ender med i praksis at afvande områ-
det. Det minder om præsident Zuma i Sydafrika, 
der fik en stor bevilling til at opføre et brand-
sikkerhedssystem ved sin pragtbolig i Sydafrika. 
Pengene blev så brugt til en stor swimming-pool 
under påskud af, at det var en branddam. 
Der er naturligvis ingen der tror, at grøftningen hid-
rører fra en aftale mellem Lene og Louisenlund. 
Louisenlund har bare gjort det dels af sædvane og 
sikkert også fordi, men har haft en formening om, 
at der kan dyrkes flere Dådyr på tørre end på våde 
enge. Men der kan nemt rettes op på miseren.  
Man kan jo lukke for afløbet – både ved Dådyr-
indhegningen og ved udløbet på Østkysten. Hvis 
der så kommer en tsunami og oversvømmer det 
hele, så lukker man bare op for sluserne og leder 
overskudsvandet ud. 
 
Til sidst. Vi er mange på øen, der meget gerne vil 
deltage i et informationsmøde med Lene og natur-
vogterne fra Louisenlund. Så kan vi måske også få 
at vide, hvorfor der ikke – som rygterne går - vil 
blive mulighed for besøg i indhegningen med de-
monstration af den rige rigkærsflora.  
*Et yderligere eks. herpå er Louisenlunds manglen-
de oplysninger til deres udlejere om at undgå færd-
sel i skoven nær ørnereden. Louisenlund medvirke-
de elskværdigt til, at Kommunen satte grønne skilte 
op i skoven flere steder, dog ikke ved vejen ind i 
skoven i bagenden af Louisenlunds have og i byg-
ningerne, ligesom ihvertfald tre udlejningshold i 
maj ikke blev underrettet. Ørnene forsvandt fra re-
den omkring første juni, men om det ligesom sidste 
år var aktiviteter fra Louisenlund og Kommunen i 
nærområdet, der var årsag til at æg/unger blev op-

givet vides ikke. Det kan have været han-ørnen, 
der var en for ringe føde-skaffer. Eller vildfarne fo-
tografer. Eller inspektionen af reden af Dansk Or-
nithologisk Forenening. Til næste år må alle tage 
sig sammen og holde sig 2-300 m væk fra reden i 
februar – juni. 
 
Jørgen Rabøl 
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Skt. Hans 2018 
 
Skt. Hans 2018 vil nok blive husket nogle år frem. 
Alt var planlagt – der var lavet aftale med båltaler, 
det var bestemt, hvem der skulle bage kage, lave 
snobrød, købe øl og vand, lave kaffe, osv.  Der var 
annonceret på pælene, på hjemmesiden. Heksen 
var gjort klar. Bålet var samlet – om end det var et 
lille bål. Der var måske nok nogle, der havde en 
forudanelse om, hvad der kunne ske. Og det skete 
jo! På grund af den langvarige tørke og den stærke 
vind fra den ’forkerte’ retning, blev der indført af-
brændingsforbud. Det rettede vi os naturligvis ef-
ter, for vi skal ikke risikere noget på vores dejlige 
ø. 
 
EFK’s bestyrelse gik straks i gang med at aflyse – 
fik lavet nye opslag til pælene og annonceret aflys-
ningen på øens hjemmeside og på Nytten. Hurra for 
internettet. 
Da vi kom op i Lægeurtehaven for at sætte et op-
slag op, fik vi tilbud om at holde arrangementet i 
haven, og Lone Blume ville gerne holde sin tale der. 
Det var et supergodt tilbud – så igen måtte vi leve 
op til det at væreomstillingsparat. Der blev igen 
lavet nye opslag, som blev sat op på pælene, og en 
ny annoncering lagt ud på øens hjemmeside og på 
Nytten. Jo, endnu en gang hurra for internettet. 
Men det kan også være, at vi forvirrede en og an-
den… og det beklager vi. 
 
Bål fik vi dog. Tove Yde skaffede et bålfad – og det 
fungerede fint, men plads til heksen var der ikke, 
så hun kunne drage et lettelsens suk. Men næste år 
kommer hun nok afsted til Bloksbjerg. 
 
Lone Blume holdt en flot båltale, hvorefter vi sang 
Midsommervisen og Danmark nu blunder den lyse 
nat. Jørgen Holm akkompagnerede på harmonika 
og Kirsten Nielsen sang for. Det kunne ikke være 
bedre. 
 
Lægeurtehaven havde samme aften et spisearran-
gement, som var totalt udsolgt – så der var mange 
mennesker i haven. De behøvede nu ikke at skynde 
sig at spise op for at komme til sankthansbål på  
stranden. 
En stor tak til alle, der bidrog og en stor tak til Læ-
geurtehaven, fordi vi måtte afholde arrangement 
der. 
 
På EFK’s vegne 
Niels Johan D. Andersen 

 
Lone Blumes tale til Skt. Hans 
 
Jeg vil gerne begynde med at sige tak til Niels Jo-
han og EFK for invitationen til at holde båltalen her 
i aften. 
Som altid, når der sker noget på Endelave, er vi en 
dejlig blanding af FASTBOENDE,  SOMMERHUSEJE-
RE, SEJLERE, FLYVERE  og ANDRE FERIE-GÆSTER. 
Og fælles for os alle er, at vi elsker Endelave. 
Jeg vil holde min båltale, med god inspiration fra 
Evald Krogs berømte båltale fra 1993. Men inden 
da, vil jeg gerne sige, hvor glad jeg er for, at få lov 

til at holde båltalen på Endelave her i år.  
 
Og at vi denne gang kan stå samlet om ilden på en 
mere positiv baggrund, end den tragiske ulykke på 
øen her for ca. en måned siden.  
 
For godt et halvt år siden, var der valg til kommu-
nalbestyrelserne. Jeg opstillede for første gang, og 
var i den anledning af beboerforeningen her på En-
delave inviteret til en form for vælgermøde, hvor 
Endelaves situation fremover blev drøftet. Der var 
fint fremmøde og stor interesse for debatten.  
På valgdagen opnåede jeg 54 personlige stemmer 
på Endelave ud af de i alt afgivne ca. 110 stemmer, 
og mine 54 stemmer blev jeg både glad og taknem-
melig for.  
 
Så skulle der være nogle af jer til stede i aften, så 
RIGTIG MANGE TAK! Jeg vil gøre alt hvad jeg kan 
for at sætte Endelave på dagsordenen de næste 4 
år, som jeg ser er en meget vigtig periode for øen. 
Men nu tilbage til båltalen og anledningen – nemlig 
Sankt Hans aften. 
 
Allerede i middelalderen mente man, at midsom-
merfe-sten havde en ma-gisk og beskyttende betyd
-ning med bål og indsamling af læge- og trylleurter. 
Meningen med bålet, var op-rindelig, at vi ved 
hjælp af ilden, kunne jage de onde ånder bort - og 
gøre markerne frugtbare.  
 
Sankt Hans aften er en af årets mest lyse aftener, 
og lyset er der i sig selv grund til at fejre. Sankt 
Hans aften er en livsbekræftende fest, og den står 
for de fleste af os som noget ganske særligt. Fordi 
der til det livgivende -  jo også knytter sig det ro-
mantiske  
 
Sankt Hans aften er nemlig frugtbarhedens aften. 
Og jeg skal ikke holde noget statistisk foredrag. 
Men faktisk fødes der flere børn i starten af april 
end i resten af året.  
Om det ramler sammen med at storken også kom-
mer til Danmark i april, kan jo være en mulighed. 
Men faktum er, at romantikken bare blomstrer me-
re i årets første sommermåned, så nu ved I, hvad I 
skal få resten af aftenen til at gå med, hvis ikke I 
har andre planer…  
 
Oprindelig var der en tradition for, at netop på den-
ne af-ten, kunne syge blive helbredt ved at drikke 
af helbre-den-de kilder. I dag er vi heldigvis blevet 
mere åbne for naturens helbredende kræfter, så nu 
behøver vi ikke en særlig aften for at indtage de 
helbredende naturmidler. Og det er nok heller ikke, 
hånden på hjertet, de helbredende kilder, vi fylder 
mest i vores glas i år 2018 - på Sankt. Hans aften. 
Men i hvert fald: På Sankt Hans aften gør vi en 
masse ting, som vi for-bin-der med at have det 
sjovt. Vi synger og vi spiser og vi drikker. 
 
Men Sankt Hans aften har også en religiøs side. 
Den 24. juni fejrer vi Johannes Døberens fødsels-
dag, som vi i julen fejrer Jesus fødselsdag. I år-
hundreder havde man ventet på en Mes-sias, og 
man betragtede Johan-nes Dø-beren som en slags 
forløber for Jesus. Hans prædikener havde altid 
som hovedbudskab: kærlighed, godhed og omsorg 
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for hinanden. 
 
Vi kender ham måske især for ordene: “Den, som 
har to kjortler, skal dele med den, som ingen har, 
og den, som har mad, ligeså”. Et klogt budskab, 
som desværre har trange kår i en verden i dag, 
hvor flere og flere mangler selv det mest basale -  
som husly, mad og sikkerhed mod terror og ond-
skab… 
 
Johannes Døberen stod på de svages side - mod de 
stærke. Jeg synes ikke, vi kan fejre en Sankt Hans 
Aften uden at huske hans ord, for jeg mener vi 
fortsat skal huske at udleve dem. Også når flygt-
ninge flygter fra krig og kugler og søger hjælp un-
der vores himmelstrøg – vi har alle flere kjortler, 
mad og råd til at dele….. og som jeg har hørt de 
seneste dage, er selv Paven enig heri. 
Til Skt. Hans aften knytter sig endelig heksebræn-
dingerne. En gang troede vi på, at hekse med deres 
sorte magi kun-ne skade os. Vi troede, de stod i 
ledtog med under-ver-de-nens guder og ånder.  
Umiddelbart var det angsten for heksene, der førte 
til Hek-seforfølgelsen, som var på sit højeste i det 
16. århundrede. Og fortællingerne er barske. Der 
blev ført hekseprocesser, før brændingerne blev 
gennemført – blandt andet den såkaldte 
”hekseprøve”.. 
 
Prøv lige og hør, hvordan det foregik: 
Man tog den mistænkte og bandt hende. Så smed 
man hende i van-det. Hvis hun selv kunne komme 
fri og op af vandet igen, måtte hun have overnatur-
lige evner, og så var hun skyldig – og så blev hun 
brændt! Hvis hun sank, var hun uskyldig, og det 
var jo så heldigt nok for hende, bortset fra at hun 
for det meste druknede un-der “prøven”! Men hun 
slap da for at blive brændt  
Det var jo helt grotesk…! 
 
Faktisk nåede vi at brænde omkring 10 millioner 
mennesker over hele Europa i årene med hek-se-
forfølgelser. Mennesker, der ytrede sig anderledes 
end mængden – og som ønskede at hjælpe og hel-
brede deres medborgere med alternative og natur-
lige midler – frem for traditionelle medikamenter og 
ofte farlige operationer.  
Og selvom der mig bekendt ikke har været hekse-
brænding på Endelave, mon så ikke en heks eller to 
har haft sine kronede dage her på øen med alle de 
effektive lægeurter øen producerer i dens natur. 
Datidens hekse blev ofre for et dybt menneskeligt 
behov for altid at finde syndebukke. Et behov, som 
vi stadig ikke, her over tusind år efter, er vok-set 
fra endnu, men blot opfylder på en anden måde i 
dag.  
 
I dag brændes der ikke mere menneskelige hekse 
på bålet 23. juni – men nu drives der heksejagt på 
ex. Facebook, når man ikke lige er enig i en hand-
ling eller et opslag. Så udover at være mediet der 
globalt binder mennesker sammen – og sikrer at en 
Ø som Endelave stadig kan være i fuld kontakt med 
omverdenen og alle vores kontakter på fastlandet -  
er Facebook også blevet heksebålet, der brænder 
hele året – og stedet, hvor man gang på gang ser 
politikere og andre meningsdannere blive ”ristet” i 
fuld offentlighed. 

 
Så behovet for at riste ”heksene”, der tænker an-
derledes er der nok desværre stadigvæk. Og det er 
ærgerligt, for jeg mener samfundet har brug for 
mangfoldighed. Det er jo mest inspirerende at mø-
de folk, der er an-der-ledes end én selv. Tag bare 
Endelave, som virkelig er et sted hvor alle typer af 
mennesker samles og lever med hinanden – og 
som jo faktisk stod forrest i at tilbyde sig, da vi 
skulle modtage flygtninge i Horsens kommune. Af 
forskellige årsager lykkedes det ikke, men det vid-
ner om at på Endelave har vi et samfund med rum-
melighed, hvor vi deler og viser omsorg for hinan-
den. Derfor brænder bålet på Johannes døberens 
fødselsdag nok særligt varmt og lysende her på vo-
res ø – når ellers vi må tænde det… 
 
Vores danske historie er altså fuld af blod og dra-
matik og en adfærd, vi i dag betragter som primitiv 
- men som altså tager afsæt i nogle menneskelige 
træk, som vi stadig har i os – f.eks. behovet for 
hævn, misundelsen og frygten for det ukendte. 
Sankt Hans aften trækker således dybe spor tilbage 
i vores blodige historie. Men også brede spor.  
På Sankt Hans aften samler og bekender vi os til 
det hele.  Både lyset, sundheden, helbre-delsen, 
romantikken, overlevelsen og fællesskabet - men 
også be-hovet for hævn og syndebukke. Alt det po-
sitive og negative i en skøn blanding - ja alt det, 
der viser, hvor mangfoldigt og spændende livet er - 
og vi er som mennesker.  
 
Derfor er Sankt Hans aften så flot. Den er et spejl-
billede af os selv. På godt og på ondt. 
Jeg vil ønske, at I alle sammen får en god midsom-
mer-fest, og at fremtiden byder på sundhed, frugt-
barhed og en helt ny vækst her på Endelave. 
Projekt Aktiv Ø, musikarrangementer og nu måske 
nyt badeanlæg. Jeg fornemmer en ny og energi-
fyldt ild brænde her på Endelave. Lad os i fælles-
skab holde liv i flammen… 
 
Rigtig god sommer … 
Lone Blume 
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Hede sommerdage 
Nu har vi haft al det sommervejr, vi glip af sidste 
år. Vi er kommet over 40 sommerdage, dage med 
over 25 gr. et sted i landet, og det ser ud til at ville 
holde måneden ud. Vi har i denne periode ikke fået 
mere end ca. 3,0 mm regn, fordelt over hele perio-
den. Et enkelt gode kan man sige om dette, - det 
er ikke nødvendigt at slå græsplænen; der er ikke 
et grønt græsstrå tilbage. Ellers er det jo en kata-
strofe for landmændene, som må se deres marker 
blive svedet af, så der ikke er mad nok til dyrene, 
og samtidig måtte starte høsten alt for tidligt, da 
kornet blot er halvt så højt som normalt, og udbyt-
tet forventes også at blive halveret.   
 
Tørken er også begyndt at påvirke dyrene, som ik-
ke kan finde vand rundt om. Heldigvis er mange 
folk begyndt at sætte vand ud i forskellige beholde-
re, for at hjælpe rådyr, kaniner og fugle, og disse 
steder bliver flittigt besøgt. Dog ser vi mange små 
kaniner ligge døde rundt om. De kan måske ikke få 
den væske, de har behov for hos deres mor, og de 
kan ikke selv finde hen, hvor der findes vand, og 
har heller ikke mulighed for at få væske nok fra de 
tørre græsstrå, som de må indtage.     
  
Også ude i vandet ser vi ændrede forhold dette år. 
– Rejerne kom nogenlunde til normal tid i april, 
men ikke i samme mængde som tidligere år, og de 
trak tilsyneladende ud før end normalt. Der gik så 
en lille måned, og så kom næste indvandring ude 
fra dybere vand, og det var i større mængde end 
første gang, og meget passende, da sommerferien 
næsten startede samtidig, og det vil lokke mange 
ud at stryge rejer i det skønne vejr med rolige 
vindforhold og bagende sol dagen lang. – Fisk ser 
vi ikke meget til efter at sæsonen for hornfisk er 
ovre, og makrellerne ikke har indfundet sig endnu. 
Ørrederne er ikke til at komme i tale, da vandtem-
peraturen er blevet så høj, at de næsten ikke tager 
føde til sig, og det næsten skal være natfiskeri for 
at være heldig at få bid. – Endnu har jeg ikke hørt 
om multer i vort farvand, men de skulle jo have 

alle muligheder for at komme rund om Jyllands 
nordspids og ind i Kattegat, og det kunne jo være 
herligt med nogle ynglemodne fisk, som vi ikke har 
set i mange år. – Jeg går og spejder efter ”måge-
sjov”, som jo er tegn på fiskestimer, som mågerne 
dykker efter, og man samtidig kan se marsvin i ak-
tivitet, så vil vi snart møde eftersommerens fisk, 
som dog skal fanges fra båd, da det er en speciel 
fornøjelse at fiske fra kysten, og få bid af makrel-
ler, som jo yder en dejlig modstand, men trækker 
først den ene vej, for derefter at søge til modsatte 
side, hvorved linen næsten altid fanger en tang-
busk, som makrellen bliver ved med sin modstand, 
som vikler snøren rundt om tangbusken, og kam-
pen med fisken tabes, og blink måske også må er-
stattes. 
 
Jeg havde den nedslående oplevelse at miste mit 
sildegarn, som bruges til makreller også. Det var 
blevet sat sidste weekend på østkysten mellem før-
ste og anden revle. Der er altid en spændende op-
levelse at komme ud meget tidligt om morgenen 
ved solopgang og se, hvad der er gået i garnet i 
løbet af natten. Makrellerne søger ind på lavere 
vand om natten, hvor de sover, mens de svømmer 
rundt i cirkler, for ikke at synke til bunds, hvor der 
er mange krabber, som gerne vil kaste sig over alt 
levende. Makrellen mangler svømmeblære, så de er 
nødt til at svømme sovende rundt. – Stor var min 
ærgrelse, da jeg opdager, at garnet var væk, og 
det var klippet over en lille meter fra bøjen. – Må-
ske er en båd sejlet ind i det, og viklet garnet ind i 
skruen, eller også har vi fået besøg af nogle tyvefi-
skere. Jeg var senere på dagen ude at sejle, for at 
finde garnet, hvis det drev løst omkring, men det 
var desværre borte. 
 
Jeg var forleden dag hjemme hos min mor på 100 
år, som stadig bor i sit eget hus, for at klippe hæk-
ke i haven. Her opdagede jeg, at perikon-
blomsterne allerede var afblomstret, og jeg derved 
havde forpasset chancen for at plukke disse smuk-
ke gule blomster til min snaps. Ærgerligt, men så 
får planterne så mulighed for at forny sig, så der vil 
være flere til næste år; det må være den eneste 
trøst. – Strandmalurten må jo også snart blomstre, 
og så må jeg være lidt mere opmærksom, så jeg 
kan nyde det herlige produkt, som kommer fra 
denne udgave af planten, som jeg jo allerede har 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
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Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse -  Armbånd 

Kongevejen 40  -  8789 Endelave 
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk 
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høstet som en af de første planter, hvor det er bla-
dene, jeg er interesseret i. – Fuglekirsebærrene har 
jeg også fået lidt af, da stærene var draget længere 
sydpå, da moreller og kirsebær ikke var modne, da 
disse fugle normalt kommer og rydder alle træerne 
for disse dejlige frugter. Nu er de vendt tilbage, og 
så er det slut for denne sæson. 
 
Der har været talt en del om, at mængden af insek-
ter var blevet reduceret med 75 %, og vi ser da 
heller ikke så mange hvepse som tidligere år. Men 
netop nu har jeg den store fornøjelse af være omgi-
vet at rigtig mange smukke sommerfugle, - mest 
dagpåfugleøje og nældens takvinge. Vi mangler at 
se admiral og tidsel-sommerfugl i vor store gule 
sommerfuglebusk. – Disse arter kommer normalt 
flyvende sydfra i store mængder. Enkelte admiraler 
kan overvintre hos os, men skønt vi lader mange 
stor brændenælde vokse i vor have og lige uden for 
hækken, har vi ikke set noget til dem endnu. – Det 
myldrer jo også med kålsommerfugle, som vist og-
så er et problem rundt omkring. Det er især lille og 
stor kålsommerfugl, som kan lave stor skade i gart-
nernes kålgårde. Vi havde for to år siden mange 
snyltehvepse, som kunne bekæmpe disse skade-
dyrs virke, men disse nyttedyr er tilsyneladende 
forsvundet, så vi ser denne opblomstring af disse 
arter. De øvrige kålsommerfuglearter, som kun 
lægger æg på korsblomstrede planter i naturen, ser 
vi kun en normal mængde af. 
 

Men kom selv til vor skønne ø og se på herligheder-
ne. Her er masser af oplevelser i naturen, men vi 
har jo også nogle virksomheder, som kan forskønne 
et ophold på øen på kulinarisk vis. Så velkommen 
til resten af denne specielle sommer. 
 

Børge Birkmose               

NATUREN OMKRING OS 
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Havnens og færgernes historie 
Endelave Havn blev etableret 1899-1901 som fi-
skerihavn og som anløbsplads for rutebåde og 
fragtskibe. Havnen og adgangsdæmningen blev 
udvidet 1937-1938 af hensyn til fiskeriet. I 1947 
var der stadig 16-17 familier, som udelukkende 
levede af fiskeri fra Endelave, og i 1948 blev nord-
molen sat i stand og havnen uddybet efter flere 
hårde isvintre og kraftig sandvanding, som skabte 
store problemer for fiskerne.  
 
Horsens Folkeblad skrev 30.12.1950: ”På den blæ-
stomsuste Havnemole, der for nogle Aar siden blev 
lagt om og stærkt udvidet, træffer vi en Fisker, der 
i islandsk Trøje og med Hænderne i Lommen staar 
og kigger filosoferende ud over Vandet. Fiskeriet 
her er ikke mere, hvad det har været, siger han. 
For 30-35 Aar siden var her godt 30 Fiskerfamilier, 
men nu er vi kun 5-6 Stykker tilbage. Fiskeriet er 
til dels ødelagt, fordi der gik Sygdom i Tangen, og 
den er ikke kommet igen. Vi fanger en del Aal om 
Sommeren og fortrinsvis Torsk om Vinteren. Vore 
Afsætningsforhold er imidlertid ikke de bedste, da 
vi skal for langt væk med fangsten. Det meste 
sender vi til Horsens, men naar vi har Lejlighed til 
det, kan det meget bedre betale sig at afsætte Fi-
sken i Aarhus.” 
 
HF skrev 1.9.1962: ”Før var der over 30 fiskere, 
nu er der kun to tilbage, og det er vel ogsaa et 
spørgsmål om tid, inden de lægger op.” Trap Dan-
mark 5. udgave 1964: ”Endelave har nu kun én 
erhvervsfisker.” HF noterede 30.7.1965, at 
”fiskeriet er helt indstillet”. Sådan sluttede er-
hvervsfiskeriet i Endelave, som var startet i 1890’-
erne. Der blev skabt mange arbejdspladser i en 
lang periode, som gav et vigtigt bidrag til at holde 
befolkningstallet på øen oppe i en tid, hvor der var 
faldende beskæftigelse i landbrug og søfart. 
 
Det store havnebassin lå nu tomt hen det meste af 
tiden bortset fra nogle få lokale joller og lejligheds-
vis større fragtskibe. 1960’erne var en hastig øko-
nomisk opgangstid for Danmark, og almindelige 
folk fik råd til parcelhus og bil, men lystbåde blev 
også en mulighed for mange. Derfor dukkede flere 

og flere lystsejlere op i havnen på Endelave om 
sommeren. Med tiden skete det jævnligt, at hav-
nen blev propfyldt med lystsejlere, og mange måt-
te ligge for svaj uden for havnen. Noget måtte ske. 
Endelave Beboerforening organiserede i vinteren 
1982-83 en studiekreds, hvor ca. 40 beboere udar-
bejdede rapporten ”Endelave som et levedygtigt 
helårssamfund”, og den blev sendt til Horsens By-
råd som et indspil i debatten om den kommende 
kommuneplan. I 1986 startede et brugerstyret lo-
kalplanprojekt for Endelave i samarbejde med Hor-
sens Kommune, og det førte i 1988 frem til lokal-
plan 70 ”Endelave som et levedygtigt helårssam-
fund”. 
 
I forlængelse af denne debat skabte lokale folk den 
selvejende institution Endelave Lystbådehavn for 
at skaffe midler til udvidelse og renovering af hav-
nen på Endelave. ”Det overordnede formål med 
projektet er at medvirke til omstillingen fra et 
landbrugsrelateret til et service- og turistrelateret 
samfund, for herigennem at bevare eller forøge 
befolkningstallet, og dermed sikre de nødvendige 
servicefunktioner for et levedygtigt helårssam-
fund.”  
 
26. maj 2005 blev der holdt borgermøde på Ende-
lave om en samlet kommuneplan for den nye Hor-
sens storkommune. Borgmester i Horsens Vagn 
Rye Nielsen blev spurgt til muligheden for få skabt 
en lystbådehavn på Endelave, og han svarede: ” 
Jeg kan forstå, at det vil koste godt otte mill. kr. at 
lave den, og at I gerne vil forsøge at finde fem 
mill. kr. selv. Det betyder, at Horsens Kommune 
skal stille med tre mill. kr., og i løbet af sommeren 
vil vi drøfte det i byrådet. Kan vi blive enige om 
det finansielle, burde der ikke være problemer i 
det.” HF 27.5.2005.  
 
Det lykkedes med tiden og en hel del bøvl at skaffe 
de godt 10 mill. kr. som havneudvidelsen kostede. 
Horsens kom med de 6 mill., A. P. Møllers Fond 
skænkede 3 mill., mens Miljøministeriet, EU og 
Vejle Amt m.fl. ydede resten. Et nyt stort havne-
bassin blev i 2007-08 indrettet bag en ny mole af 
norske granitblokke mod vest og nord. Derefter 

blev den nordlige del 
af den gamle vestmo-
le fjernet, så der blev 
skabt adgang til det 
nye havnebassin. An-
tal pladser til lystbåde 
i havnen blev øget fra 
30 til 68. 
Desværre blev der 
ikke råd til at bygge 
et velfærdshus samti-
dig med havneudvi-
delsen, men nok til at 
ramme piloteringspæ-
lene ned sammen 
med anlæg af havnen. 
Det lykkedes senere 
at skaffe 1 mill. kr. fra 
Fødevaredirektoratet, 
godt 1 mill. fra Hor-
sens Kommune, og 
med et par andre kil-
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Motorfærgen Ravnsborg i 1952 i Endelave Havn.  
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der nåede beløbet op på 2,5 mill. 
kr., og velfærdshuset blev opført i 
2010. Det rygtedes derefter hur-
tigt blandt danske og tyske lyst-
sejlere, at der var kommet fine 
faciliteter på Endelave, og talrige 
både har siden besøgt øen og 
dens fine havn. 
 
Havnen har været et knudepunkt i 
øens liv gennem alle årene. En 
meget vigtig del var rutebådene til 
Horsens. Denne regelmæssige 
sejlads startede allerede i 1893, 
selvom havnen først blev bygget 
1899-1901. Der blev derfor i star-
ten skabt et brohoved af nedram-
mede pæle med en platform godt 
300 m fra kysten, hvortil dampski-
bene kunne blive fortøjet, og 
hvorpå passagerer og fragt kunne 
vente på at komme videre. Dette 
brohoved stod i nogle år, inden 
det blev ødelagt i en isvinter. I 
1897 blev det erstattet af en æl-
dre udslidt fragtbåd, Anna, der 
blev sænket med sten og sand, så den dannede en 
stabil platform, indtil havnen var færdig. 
Da havnen var færdig, lagde ruteskibene til på 
ydersiden af havnens østmole, hvor der var dybt og 
roligt vand. Det var primært dampskibet Activ, der 
stod for denne sejlads. Det blev bygget i Göteborg i 
1892 til selskabet, Horsens Dampbaadsselskab A/S, 
som blev stiftet samme år. 1893 købte selskabet 
dampskibet Agda 1, der dog allerede i 1895 blev 
solgt fra. I stedet fik selskabet i 1896 bygget 
dampskibet Agda 2 i Kiel. Activ og Agda delte sej-
ladserne til Endelave frem til 1918, hvor Activ blev 
solgt, mens Agda selv klarede opgaven frem til ka-
tastrofen i 1944. Horsens Dampbaadsselskab A/S 
blev i 1918 erstattet af Horsens Dampskibsselskab 
A/S med samme ruter og både. 
 
I maj 1933 var Horsens Dampskibsselskab truet af 
likvidation under den knugende økonomiske ver-
denskrise, og beboerne på Endelave tog skridt til at 
undersøge mulighederne for at etablere eget fær-
geselskab. Diskussionen rullede et par måneder, 
men dampskibsselskabet undgik likvidation, og må-
ske var opgaven også for stor for den lille ø, så det 
blev ved snakken. 
 
Efter Agdas totalforlis i januar 1944 indsattes mo-
torbåden Hjarnø, der blev efterfulgt af fragtskibet 
Danneskjold på ruten frem til sommeren 1944, 
hvorefter S/S Horsens sørgede for forbindelsen til 
Endelave i en årrække. Horsens Dampskibsselskab 
A/S blev likvideret i 1950, og rutebilejer Hans 
Ravnsborg, Juelsminde, overtog ruten. Motorskibet 
Ravnsborg 1, bygget i Gilleleje i 1950 til ruten, blev 
indsat samme år. I 1968 købte Hans Ravnsborg 
motorskibet Egeskov, som var bygget i 1937 i 
Svendborg, og det sejlede på ruten under navnet 
Ravnsborg (2) frem til 1982. Det nuværende pak-
hus på havnen blev bygget i 1976. 
 
Vejle Amts Trafikselskab overtog ansvaret for ruten 
i 1980, da Ravnborgs koncession udløb, og der 

dannedes et nyt selvejende selskab ”Endelave Fær-
gefart” til at stå for driften. I 1982 blev der indsat 
en nybygget færge på ruten, Endelave 1 til 11,2 
mill. kr. bygget i Esbjerg og Assens til erstatning 
for den 45 år gamle forgænger. Færgelejerne skulle 
samtidig ombygges for 860.000 kr. - alt betalt af 
stat, amt og kommune. Driften af forbindelsen mel-
lem Endelave og fastlandet var indtil da udelukken-
de blevet betalt af brugerne, men herefter overtog 
de offentlige myndigheder en del af regningen.  
Estonias tragiske forlis i 1994 i Østersøen medførte 
skærpede sikkerhedskrav til passagerskibe, specielt 
til bovporten, og dem kunne Endelave 1 ikke leve 
op til. Derfor var det nødvendigt at bygge en tids-
svarende færge til ruten, Endelave 2, som blev 
bygget i Esbjerg i 1996 for godt 40 mill. kr. Om-
bygning af færgelejer i Snaptun kostede 8,5 mill. 
kr., mens færgelejerne på Endelave og i Horsens 
hver kostede et par mill. kr. Ved kommunalrefor-
men i 2007 overtog Horsens Kommune færgedrif-
ten. Færgen i 2018 er stadig et velfungerende bin-
deled mellem Endelave og fastlandet. 
 
Hvis man vil sammenligne størrelsen af skibe gen-
nem tiden, er bruttoregistertonnage BRT en prak-
tisk mulighed. BRT er et mål for det samlede rum-
fang af skibes forskellige rum og dermed skibets 
størrelse. Activ var på 34 BRT, Agda 1 på 13 BRT 
og Agda 2 på 49 BRT – alle dampskibe. Ravnsborg 
1 var på 99 BRT, Ravnsborg 2 på 61 BRT, Endelave 
1 på 134 BRT, Endelave 2 på 1.140 BRT – alle mo-
torskibe. Størrelsen af skibene er således vokset 
betydeligt gennem de mere end 120 år, hvor far-
vandet mellem Endelave og fastlandet har været 
besejlet af rutebåde. Samtidig er komforten for 
passagerne på bådene øget betydeligt, men sejlti-
den til Snaptun er omtrent den samme: i 1908 1 
time og 20 min., i 2018 1 time og 10 min. 
 
Anders Grosen 
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Dampskibene Activ og Agda i Horsens Havn 1896-1918.  
Horsens Leksikon. 
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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 Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Erik Munk Jacobsen 20 74 91 78 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Dorte Knudsen 29 84 67 72 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

Endelave Skole og Legestue Daglig leder Bente Skovgaard 75 68 90 82 

Endelave Skole - skolebestyrelsen Formand Desirée B. Hougesen 21 22 98 42 

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 

Landsbyrådet - Horsens Kommune 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  

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 
 
 
Åben konsultation 
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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 

Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00 
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:  

kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31 
(Vagtlægen vil kontakte  

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

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

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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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-Agersnap 
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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