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Jeg har den ære at modtage 
stafetten efter Jytte Hansen 
(Bennys moster) 
 
Jeg vil tage Jer allesammen med 
tilbage i mit helt eget fotoalbum 
Helt tilbage til dengang der var 
2 købmænd på øen, købmand 
Nis og købmand Højbjerg, det er 
den tid jeg tænker på. 
Ja og til dengang der var grill 
bar, og senere dengang, hvor 

Kiss og Svend havde kroen, og vi fik krostue på øen. 
Sikke nogle minder og tider der dukker op i mit helt 
eget fotoalbums hoved 
Ja jeg er sikkert ikke den eneste der synes, at den 
tid var helt igennem fantastisk på øen. 
Sikke nogle somre vi havde og alle de unge menne-
sker vi var. 
Vi kørte på knallerter, spillede en krone spil og nød 
livet som ung på øen - og Vores altid fantastiske 
sammenhold 
 
Men hvis jeg lige skal starte fra begyndelsen, så er 
jeg kommet på øen hele mit liv igennem 50 år. 
Min mors bedsteforældre boede på Møllegården. Sø-
ren (Møller) og Anna. Søren Møller havde kun 1½ 
arm, han havde mistet den halve i et tærskeværk 
Annas onkel var Georg Sørensen, også kaldt Georg 
Møller, gift med Karen. De boede på den sidste gård 
inden Sønderhavet, Thomsens gård 
Annas anden onkel Knud gift med Agnes, havde 
Hovgården 
Og så den sidste onkel, Harald Sørensen, var gift 
med Ella fra Bjerregården (Vesterby 43) 
Ja vi havde de mest fantastiske ferier på Vores fæl-
les Ø. 
Og sommer det var der altid. 
 
Vi kedede os aldrig, vi badede ved Sønderhavet og 
ude på havnen. Ja det var dengang der var badeskur 
og hvor man kunne kigge ind til drengene. 
Da jeg blev ældre, kørte vi halm hos Erik Jørgensen 
hver sommer, nogen skulle op og svede på loftet, 
andre stod ved transportøren, når vognen var tømt, 
drak vi sodavand til der kom et nyt læs halm 
Dagens helt STORE glæde var middagen ude hos 
Elly og Kaj (Erik og Leif Jørgensens forældre) kl. 
13.00. Ofte flæskesteg med tyk brun sovs og hele 
svineriet, og så blev det hele sluttet af med hjem-
melavet is. 
Nogen spiste meget og længe, andre havde tid til et 
lille hvil på gulvet, inden det igen var tilbage til 
halmvognen. 
Nu er der ikke mere halm at køre, vi har heller ikke 

de to købmænd mere, og badeskuret er for længst 
rådnet op, og væltet. 
Nu skriver vi 2018 snart 2019 og vi nyder stadigvæk 
øen. 
Og vi er Erik og mig selv i Vesterby 42, det lille hvi-
de hus, der vender mod havet. 
Ud til vejen, der bor min lillebror Søren med hans 
familie, ja det er det rene kollektiv. 
Nede ved andedammen (Vincents hus), der bor min 
søster Jette med sin familie. 
Så jo, vi er alle samlet og kører familiehjulet videre. 
 
Nu håber vi bare på at der kommer nye unge men-
nesker til øen, der også syntes at det er sjovt at kø-
re på knallert, spille enkrone, så de også kan få næ-

sten de samme oplevelser og tætte sammenhold 
som vi havde på vores dejlige ø Endelave – bare de 
husker at passe godt på den. 
 
Jeg kaster stafetten videre over vejen til Vipse 
Nyland Hansen Vesterby 39 

Helle Brandt-Hansen 

www.EndelaveBladet.dk 
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KALENDEREN 
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lørdag d. 1. december 2018 kl. 11.00 

Julemarked  
Endelave Lægurtehave 

 
lørdag d. 8. december 2018 kl. 19.00 

Ø-Julefrokost 
Endelave Kro 

 
 

 
tirsdag d. 25. december 2018 kl. 9.00 

Løb julemaden af igen (4 km.) 
Endelave Kirke 

 
mandag d. 31. december 2018 kl. 18.00 

Nytårsaften 
Endelave Kro 

 
 
 

LÆGEURTEHAVEN 
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SE DEN FULDE KALENDER PÅ ENDELAVE.DK 

Lægeurtehavens cafe 
søger forpagter til som-
meren 2019 
 
 
Vi ser helst, at du kan forpagte 
havens cafe fra maj til septem-
ber. Cafeen skal have åben hver 
dag som minimum i skolernes 
sommerferie. Vi forestiller os, at 
cafeen åbner senest kl 11 og ik-
ke lukker før kl 16. Der er tradi-
tion for, at der i løbet af somme-
ren afholdes et antal velbesøgte 
aftenarrangementer med spis-
ning. 
 
Det årlige grundlovsmøde afhol-
des i lægeurtehaven, hvor ca-
feen har salg af mad og drikke. 
 
Der er gode muligheder for både 
inde og udeservering, og køkke-
net er veludstyret med service, køle-fryseskabe og forskellige køkkenmaskiner. 
 
Haven består udover cafen af en lægeurtehave og en ø-butik, som drives af lokale der sælger egne pro-
dukter. I tilknytning til cafeen er der et produktionshus, som benyttes af forskellig af grupper på øen. 
 
Er du interesseret, så ring til Dorte Knudsen, formand for lægeurtehaven. Tlf 2984 6772 

JULETRÆER & PYNTEGRØNT SÆLGES 

 

Juletræer 150,- pr. stk.  -  Pyntegrønt 10 kr. pr. kg. 
Kongevejen 50  -  ring på 40 44 56 35 
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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. 

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

10215 9419 11627 

6898 6128 7967 

5740 5127 5794 

3814 3683 3857 

juli 

august 

september 

oktober 

 2016 2017 2018 

FÆRGEN 
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 MANGLER DU EN GOD JULEGAVE ?  MANGLER DU EN GOD JULEGAVE ?  MANGLER DU EN GOD JULEGAVE ?  MANGLER DU EN GOD JULEGAVE ?   

 

 

 

  Giv et årsabonnement på Endelavebladet 

  Det inkluderer seks udgivelser og udkommer  

  hver den første i lige måneder i hele 2019.  

  Pris:  kr. 225,- i trykt udgave inkl. Forsendelse 

 

 

 

 

 

    Kontakt Endelavebladet Kontakt Endelavebladet Kontakt Endelavebladet Kontakt Endelavebladet     
    på på på på info@endelavebladet.dkinfo@endelavebladet.dkinfo@endelavebladet.dkinfo@endelavebladet.dk    og hør nærmere og hør nærmere og hør nærmere og hør nærmere     
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AKTIV Ø 
 

ENDELAVEBLADET  //  16. ÅRGANG 2018 

Stor ros til arrangørerne bag 
uge 42 
I uge 42 var vi på Endelave, og vi var 
meget imponeret over alle de aktivite-
ter, man kunne være med til i denne 
uge. Jeg deltog mandag i De fem Tibe-
tanere ved Jørgen Holm og afspænding 
ved Lise Birkmose i skolens gymnastik-
sal. Onsdag var vi i Lægeurtehaven til 
det store æblekagebord. Fredag gik vi 
med på Endelaves Kanino – en vandre-
tur øen rundt ved Birgit Juel Martinsen.  
Alle arrangementer var meget vellykke-
de. Så en stor tak til arrangørerne af de 
mange aktiviteter. Jeg håber, at succes-
sen gentages næste år. 
 
Med venlig hilsen  
Birthe Grosen 

Nytårskur hos De kolde kaniner 
Den 31.12 kl. 12 mødes vi på Dronningebroen til 
Vand & Varme. Samvær & Champagne. 
 
I 2019 bader vi fast lørdage kl. 15 – og efter aftale.  
 
Godt nytår fra alle os til alle jer 
De kolde kaniner  

Fra ”kaninoen” 
Sakset fra Facebook 

 

DE KOLDE KANINER 
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JAGTFORENINGEN 
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Et billede fra årets  
bukkepral ved  
Bennys værksted 
 
Jagtforeningen ønsker alle 
en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår! 
 
Foto: Keld Dam 
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Sidste nyt fra bestyrelsen 
 
Banko 
Tak for den store opbakning til årets efterårsbanko. 
Dejligt at så mange deltager og vi kan se at i efter-
året passer det godt at starte kl 19.00. Så kan børn 
og børnebørn bedre være med. Til dette bankospil, 
køber vi gevinsterne og alligevel har vi fået spon-
sorstøtte. Så en stor tak for sponsorgaverne til En-
delave Grill og Café, Vincent og til Købmand Henry, 
der sponserede sidegevinsterne. 
 
Post  
Postleveringen fortsætter heldigvis som hidtil. Der 
har været møde med PostNord og der bliver aftalt, 
at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på noget. 
 
Opdateret vedr. bus til færgen 14:40: 
Service og Beredskab tilbyder transport fra Horsens 
station til færgen i Snaptun kl. 14.50 mandag til 
torsdag. Bussen kører 13:45 fra pladsen nord for 
hovedindgangen på stationsbygningen. 
 
Bussen kan rekvireres på  
kørselskontoret: Tlf. 76 29 35 55. 
Bussen medtager kun passagerer der kan fremvise 
billet til færgen. I undtagelsestilfælde kan ende-
lavitter fremvise sygesikringsbevis som gyldig legi-
timation 
 
Færgefarten: 
Bookingsystemet kører stadig ustabilt. I er stadig 
meget velkomne til at sende en kopi af jeres klage 
til beboerforeningens bestyrelse. Så forelægger vi 
sagerne på vores dialogmøder med færgefartens 
ledelse. Der foregår for tiden forhandlinger med 
færgefartens ledelse om anvendelsen af ekstrabe-
villingen fra byrådet. Det bliver spændende at se 
resultatet. Staten er også lige kommet med en til-
lægsbevilling til øfærgerne. I skivende stund afven-
ter vi mere information derfra, måske ændrer det 
noget ved rabatperioderne. Vi ved med sikker-
hed ,at der igen i 2019 bliver ½ pris på personbil-
letter fra den 29-4 og til den 30-6 og igen fra den 
12-8 og til den 29-9. 
 
Skolen: 
Under ledelse af Nina Nielsen, der er leder af ung-
domsskolen i Horsens, er vi langt i arbejdet med at 
få dannet en bestyrelse, der skal tage sig af arbej-
det med at forme og udnytte såvel bygningsmassen 
som omgivelserne til et nyt aktiv for øen. 
Allerede nu er Endelave at finde på Naturstyrelsens 
hjemmeside www.udinaturen.dk og i shelterapp, 
der kan hentes på i App Store til iOS og Google 

Play til Android. 
  

Helhedsplanen: 
Tak for en flot opbakning til borgermødet om hel-
hedsplanen. Arbejdet med helhedsplanen fortsæt-
ter under ledelse af planlægger Rikke Schmidt Pe-
tersen, som vi skal til møde med medio november. 

  
Brandberedskabet: 
Det bliver fremover souschef ved Sydøstjyllands 
Brandvæsen Aqqaluk Petersen, der er vores kon-
takt angående brandberedskabet på øen. Aqqaluk 
arbejder for tiden med at færdiggøre brochuren om 
Endelaves brandberedskab og at få arrangeret et 
kursus i elementær brandbekæmpelse for alle ikke-
frivillige i brandberedskabet.  
Vedrørende det lovede Robust-Borger-kursus er de 
frivillige, der plejer at afholde kurset desværre ramt 
af sygdom. Der arbejdes på at finde andre mulighe-
der. Ellers afholdes kurset tidligst januar. 
 
 
Bosætning:  
Som de fleste nok har bemærket, er antallet af 
fastboende på Endelave det laveste nogen sinde. 
Bestyrelsen har besluttet at deltage i et tilbud fra 
Sammenslutningen af Danske Småøer ” Nye naboer 
– mere ø-liv”.  
Sammenslutningen af danske småøer har ansat en 
bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen i 2 år. 
Endelave deltager i projektet sammen med Anholt, 
Femø, Omø, Sejerø, Strynø og Aarø. Der vil de næ-
ste to år blive afholdt et antal seminarer, hvor der 
arbejdes med erfaringsudveksling, virksomheder 
der vil ejerskifte og potentielle nye ejere. 
På Endelave deltager følgende i bosætningsarbej-
det: Susanne Lindgaard, Ib Elgaard, Marianne og 
Henning Brodersen, Sune Kofoed, Grete Elmer, Git-
te Filsø, Karsten Kragh Hansen og Hanne Nyholt. 
Har du lyst til at være med? Kontakt os gerne – 
også hvis du har en god ide. Vi er sikre på at alle 
tænker positivt med og der vil løbende komme en 
orientering om forløbet. 
 
Pælene 
Info pælene rundt på øen er vores fælles ansvar. 
Bestyrelsen har talt om at det vil være hensigts-
mæssigt at opslagene er laminerede og max stør-
relsen er A4. Når datoen for at arrangement er 
overstået, er det en god ide at tage opslaget ned 
igen – eller den næste der kommer for at hænge et 
nyt opslag op tager det gamle ned. 
 
Der er stor focus på øerne, heldigvis er øjnene også 
rettet på Endelave og det er rigtig dejligt. Der sker 
mange initiativer og det giver meget mødeaktivitet 
for bestyrelsen. I skrivende stund er der flere hen-

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

    

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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BEBOERFORENINGEN 
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vendelser om ideer til at bruge 
øen til lands og til vands. Det er 
rigtig godt med noget interesse og 
vi tager positivt og seriøst imod 
alle henvendelser. Der er endnu 
ikke noget endeligt konkret på 
programmet for Endelave – kom-
mer det – vil der naturligvis kom-
me en information. 
 
Sæt X i din kalender  

GENERALFORSAMLING ER  

LØRDAG DEN 23-2 kl 13.00 
 
VI vil gerne takke for i år – ønske 
jer alle en rigtig glædelig jul. Et 
nyt og spændende år venter for-
ude – så også et godt nytår til jer 
alle. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Endelave Beboerforening 
 
 
 
 
Referat fra repræsentantskabsmøde i 
Sammenslutningen af Danske Småøer i 
Odense 
Ø-repræsentanterne samles på november-
mødet  
På årets repræsentantskabsmøde deltog omkring 
50 personer fra 23 øer – og dertil havde vi besøg 
fra Ertholmene, der var med som observatør.  
Som altid er der nok at tale om, når øerne mødes. 
Programmet var tæt pakket og lagde fredag aften 
ud med et indlæg fra Jesper Reumert, der har dan-
net et lokalparti i Lejre kommune kaldet ’Levende 
Landsbyer’, for at sætte de små landsbyer på dags-
ordenen. Oplægget skulle inspirere til, hvordan 
man kan se på sin egen ø i forholdet til en større 
kommune.  
På foranledning af Orø blev formen på vores egen 
generalforsamling, der afholdes hvert forår, deref-
ter debatteret. Hvordan gør vi plads til mere debat 
øerne imellem? Det er et generelt ønske, samtidig 
med at man ikke vil undvære den mundtlige beret-
ning fra formanden. Arrangørerne til næste år, Se-
jerø, vil sammen med sekretariatet og bestyrelsen 
se på, om der kan ændres i programmet med dette 
for øje.  
 
Ø-runde og bosætning  
Lørdag formiddag var som traditionen foreskriver 
afsat til Ø-runden, der er gengivet i resume her i Ø-
posten. Ø-runden er en rig kilde til gode idéer, der 
gives videre øerne imellem.  
Temaet til årets møde var dels bosætning, dels for-
eningsudvikling. Lørdag eftermiddag lagde vores 
nye bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen ud og 
fortalte om projektets første to måneder. Andet-
steds i ø-posten kan der læses om projektet.  
Herefter deltes deltagerne i tre workshopgrupper, 
der arbejdede med henholdsvis bosætning, for-
eningsudvikling og strukturering af spørgsmål til 
politikerne søndag. Fra de to første workshops vil 
input bliver opsamlet af hhv. Anja og Lise og brugt i 

Ø-sammenslutningens videre arbejde. Den tredje 
gruppe forberedte politikerdebatten søndag, og 
identificerede emner til debatten.  
 
Øerne set med unge øjne  
Men inden søndagen var der mere bosætning på 
programmet. De to unge kvinder, Sara og Tine, der 
har rejst rundt til alle 38 øer i Ø-passet på deres 
Ødyssé fra marts til september 2018, gav os et ind-
blik i hvordan man som ung, førstegangsbesøgende 
oplever øerne. De gav deres besyv med om hvad 
man på øerne selv kan overveje ift. turister, der 
måske en dag kunne blive øboere. Småøerne er 
trendy – det er der ikke tvivl om.  
Sarah Steinitz fortsatte derpå og fremlagde resulta-
terne af en analyse, Arbejdernes Erhvervsråd har 
lavet i 2018, der ser på sammenhængen mellem 
demografi, sejlafstand, skoler og befolkningstil-
vækst/-tilbagegang på øerne. Groft sagt er der til-
vækst på større øer med kort færgeoverfart og sko-
le (fx Orø, Fur og Fejø), mens øer med lang og/eller 
ingen skole har tilbagegang i befolkningen. Sarah 
understregede, at sammenhængen mellem størrel-
se, skole og færgetid ikke er entydig! Det vil være 
spændende at opdatere analysen i de kommende år 
ift. befolkningsudviklingen.  
 
Nye foreningsstrukturer og politisk debat  
Derpå var der et oplæg ved Henrik Brosbøl fra Her-
rup-Bjergby Fællesforening, der meget konkret for-
talte, hvordan man i hans område har tacklet en 
sammenlægning af mange foreninger og aktiviteter 
under én paraply med flere arbejdende udvalg. Der 
kan være inspiration for øerne at hente her.  
 
Referent Lise Thillemann 
 
 

 

Foto: Maja Hoé 
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Efterårsrejse i det sydlige Japan 
 
EFK havde været så heldige at få en aftale med Kirsten Nielsen og Thomas U. Fenger om et foredrag om 
Japan, og dette foredrag blev afholdt fredag d. 2. november på Endelave Kro. 
 
Forud for foredraget havde kroen arrangeret en japansk-inspireret middag. Ca. 20 personer havde til-
meldt sig, og det er helt sikkert, at der ikke var nogen, der blev skuffede eller gik sultne fra bords.  
 
Kirsten og Thomas havde være på en måneds rundrejse i det sydlige Japan i efteråret 2017, og det var 
denne tur de fortalte om og viste billeder fra. 
 
Det var et meget spændende og inspirerende foredrag, der kom omkring forskellige aspekter - det prak-
tiske, det geografiske, det sproglige, det åndelige, det historiske og det kulinariske. 
 
Thomas og Kirsten rejste med Finnair fra København via Helsinki til Japan - altså noget af en flyvetur. De 
fortalte om forskellige indkvarteringsmuligheder i Japan, der var forskellige fra at bo på “western-style” 
hoteller. Det kan man jo gøre overalt i verden. Kirsten og Thomas har så også den fordel, at de har boet 
i Japan i årene 1988 til 1991, så lidt forhåndsviden havde de. Vi fik også et lille indblik i togtransporten i 
Japan, hvor køreplanerne altid holder! Vi så også billeder af det japanske hurtigtog, Shinkansen, der på 
visse strækninger kører 300 kilometer i timen. Der blev også vist et billede af en billetautomat - og så 
kunne man ikke lade være med at tænke på, hvor man ville ende henne, hvis man skulle bruge en sådan 
en. 
 
Vi fik også lige sat geografien på plads, da der blev vist kort over Japan, så vi kunne få et indtryk af det 
store ørige - og ikke mindst Kirsten og Thomas’ rute. Det var også interessant at få at vide, hvor store 
afstandene er i Japan - 2000 km fra nord til syd. 
 
Kirsten gav os også et lynkursus i Japansk - og hun fik det til at lyde ret enkelt, lige indtil hun begyndte 
at snakke om 1800 skrifttegn. Da stod de fleste af os vist af. 
 
Thomas fortalte om kristendommens komme til Japan og den senere udvikling. Som så mange andre 
steder i verden havde det afstedkommet konflikter med de eksisterende religioner, shinto-religionen og 
buddhismen. 

EFK 
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EFK 
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Vi hørte om kristne subkulturer på små isolerede øer og samfund, hvor man udadtil dyrkede den traditi-
onelle religion som alle andre, men i det skjulte dyrkede kristendommen. Nogle kristne blev opdaget og 
dømt til døden. Vi hørte om martyrer, der fik skåret det ene øre af og blev bagbundet og tvunget til at 
vandre 700 km for at blive korsfæstet, når de nåede frem. 
 
Vi hørte også, at Japan var totalt lukket for omverdenen i et par hundrede år fra ca. 1650.  
 
Det var naturligvis uundgåeligt at nævne atombomberne, der blev kastet over Japan i slutningen af 2. 
Verdenskrig. Vi så billeder fra mindesmærker og hørte om omfanget af ødelæggelserne. 
 
 
Kirsten kom til sidst ind på noget meget vigtigt for de fleste af os - nemlig mad! Og man må da vist kon-
kludere, at det Japanske køkken er forskelligt fra vores. Tænk, de har ikke brød som vi kender det! Men 
når det er sagt, så blev der vist billeder af lækre retter, og vi kunne se, at japansk mad er andet og me-
get mere end den sushi, vi kender herhjemme. 
 
Apropos mad, var der en pause undervejs i foretaget, hvor kroen serverede kaffe med 2 slags lækre ka-
ger, så alle vores sanser blev stimuleret. 
 
Alt i alt en rigtig dejlig og inspirerende aften. En stor tak til Kirsten og Thomas for et spændende fore-
drag og til Endelave Kro for nogle dejlige rammer og et godt traktement 
 
 
På EFK’s vegne 
Niels Johan D. Andersen 
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Hvem boede i husene 
engang for længe si-
den? 
Kongevejen 42, 
”Strandparken”. 
I 1905 boede Johan Morten-
sen i huset. Han blev kaldt 
”bunk-Johan”, fordi han var 
”bunk” snedker, hvilket vil 
sige, at han var selvlært. 
Han lavede øens ligkister i 
sit værksted, som var i hu-
sets østlige ende. Bemærk 
de 2 store vinduer på bille-
det, hvorom fortælles, at ki-
sterne blev løftet den vej ud. 
Der var også apotekerudsalg 
i huset, men det tog datteren 
Augusta, kaldet ”Apoteker 
Gusta” sig af. I 1941 køber 
Alice Jurock huset. Hun og 
Julius (kaldet Julle) bor der 
til deres død i hhv. 1973 og 
1979. (billede af Alice og 
Julle)  
 
Julle var søn af en polsk adelsfamilie, hvis far løsrev 
sig fra familiebåndet og startede en kro i Breslau i 
Tyskland, nu Polen. Julle blev født der i 1887. Han 
uddannede sig til kok og konditor på et stort hotel i 
Berlin, og han vandt præmier og pokaler – dels ved 
verdensudstillingen i Hamburg og dels ved verdens-
mesterskaberne i finere madkunst i Berlin i 1908. I 
1910 blev han gift med en dansk pige, Mathilde, og 
de slog sig ned i København. De fik 3 børn, men 
den sidste fødsel tog livet af moderen, der døde i 
1923. Julle var nu alene med de 3 børn, og han 
havde samtidig et ansvarsfuldt job som køkken-
chef, så hans søster blev tilkaldt for at hjælpe ham. 
Det gik imidlertid ikke hverken værre eller bed-
re ,end Julle begyndte at drikke, og her kom så Ali-
ce ind i billedet.            
                       

Alice var fra Endelave, født i 1896 som yngste dat-
ter af mejeribestyrerparret Louise og Andreas Sø-
rensen fra ”Snekkebjerg”. Hun var uddannet smør-
rebrødsjomfru på Grand Hotel i København.                                                      
Hun trådte til for at hjælpe alenefaderen med de 3 
børn. De startede i fællesskab en isforretning på 
Amager, og først i 30-erne en viktualieforretning på 
Vesterbro.  
De solgte varme færdigretter ud af huset, og forret-
ningen gik strygende.                                                                                                        
 
Så kom krigen og tyskerne besatte Danmark.  Julle 
var jo tysk, men han ville ikke være tysk soldat og 
holdt sig skjult for værnemagten.      
I 1942 var det ved at blive for ”varmt” for ham, og 
Alice bad derfor sin stedfar på Endelave, Christian 
Rønsholt, om at finde et hus til dem. De var ikke 
gift, og derfor stod kun Alice på skødet og i folkere-
gistret. Huset på Kongevejen 42 var 90 m2. Der 

var ikke rindende vand og 
heller ikke elektricitet. Der 
var lokum ude i udhuset, 
og ude i gården var der en 
dyb brønd med håndpum-
pe, der skulle spædes med 
en liter vand, inden den 
kunne pumpe vand op.                   
 
Der var også et udhus med 
plads til et par grise, et va-
skerum med en gruekedel, 
et gammelt snedkerværk-
sted og et lille hønsehus. 
 
Fortsættes i næste num-
mer. 
Lotte Krogh 

MUSEET 
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Strandparken i nutiden 

Strandparken tidligere 
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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 

 
 

 
 
 

 

december 2018  -  januar  2019 

 
Glædelig Jul & Godt Nytår 
 
 

 

Fred på jorden 
 

I aftes kørte jeg gennem de novembermørke gader i Horsens, imens jeg hørte ”Natsværmeren” på P2. 
Et korværk, stærkt og insisterende, fyldte bilens indre, så jeg måtte holde ind til siden for få det hele 
med. 
 

Det var ikke et smukt korværk i den forstand, at det kælede for øret. Tværtimod var det ind imellem 
atonalt og disharmonisk. Det vekslede i styrke fra at være ganske sagte til at være næsten generende 
kraftigt. Mands- og kvindestemmer vævede sig ud og ind imellem hinanden, indtil de smeltede sam-
men til det afsluttende: ”Friede auf Erden”. 
 

I Tyskland taler engle kun tysk, og derfor synger de ikke ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag”. De synger: ”Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
den Menschen seines Wohlgefallens”. 
”Friede auf Erden” – det var altså et juleværk, jeg hørte dér i novembertågen. 
 

Vel hjemme igen og stadig optaget af det værk, jeg havde hørt, søgte jeg på nettet og fandt frem til, at 
korværket var komponeret af Arnold Schönberg i 1907 over et digt af Conrad Ferdinand Meyer. Den 
sidste er en schweizisk digter, der levede 1825-1898.  
Jeg søgte derefter på digtet og fandt et – for mig – svært tilgængeligt digt fra 1886. På en måde svarede digtet til kormusikken: det 
krævede koncentration og villighed til ikke at blive strøget med hårene. 
 

Parafraseret tager digtet sin begyndelse i Betlehem hos hyrderne på marken, hvor englene klart og stærkt synger det himmelske bud-
skab ud: Fred, fred på jorden. 
 

Men siden denne første hellige nat er fulgt så uendelig mange hellige nætter, hvor mænd i uniform har udført deres blodige handlin-
ger. De nætter var englenes sang ikke længere et glædeligt budskab. Den var ”en tøvende, indtrængende – og tilbageholdt anklagen-
de – bøn: Fred, fred på jorden. 
 

Det er digtets højdepunkt: fra at være det glædelige budskab, at nu er Gud hos menneskene, nu er Guds fred på jord, forvandles det 
til at være denne indtrængende bøn til menneskene om at holde op med blodsudgydelserne. 
Både digtets tekst og korsatsens musik bliver hér disharmonisk, forstyrret, skærende.  
Det udtrykker den fortvivlende erkendelse af, at menneskene ikke formår at tage imod Gud. 
Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Menneskene er så villige til at sætte sig selv over andre, så uvillige til at und-
være, så villige til at gribe til magt, så uvillige til at give tilgivelse. 
Gud prøver at få plads i menneskenes verden, men han må gennem sine engle forsøge at komme i kontakt med os: indtrængende 
bede os om at stifte fred. Og når koret synger denne bøn, så synger de den så smukt og følelsesfuldt som kun den, der elsker, kan 
tale til sin elskede. 
 

Herefter løser digtet – og musikken – sig op i en håbefuld påstand om, at en dag, så skal de svageste ikke længere kues af de magt-
fulde; retsind skal væve sig ind i mord og gru og bane vej for Gudsriget. Og til slut vil der smedes ufarlige våben og flammende 
retfærdighedssværd og et kongeligt folk skal en lys morgen udbasunere: Fred, fred på jord! 
 

Her toner musikken ud og lader teksten stå tilbage i sin vaklen mellem budskab, bøn og håb. 
Må julen rumme Guds fred til mennesker og ikke kun være en bøn om, at vi stifter fred med hinanden eller et håb om, at freden i en 
fjern og skøn fremtid kommer til os. Må der være Fred, fred på jorden! 

Karen Holdt Madsen 
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Nyhed på kirkegården 
Det er sjældent vi kan komme med denne overskrift. Men vi er nu i gang med de 
sidste øvelser mht etablering af det der på nudansk hedder anonym fællesplæne 
eller tidligere De ukendtes Grav.  
Området øst for kirken er endnu ikke etableret med plæne og et par træer, men til 
foråret vil anlægget blive færdigt. Vi har inddraget et tidligere gravsted som plads, 
ligesom vi også har brugt en gravsten, der stod på kirkegården til at bære symbolet 
for dette sted. Det er en gammel udformning af Malteserkorset, som også kan ses i 
mange kirker som viekors. Tyrsted Stenhuggeri har udsmykket stenen, hvor man 
har valgt at lade korset være som resten af stenen, mens mellemrummene er skåret 
ud og malet sort, ligesom korset er indkranset af en sort cirkel.  
Vi ønskede at gøre symbolet smukt og let at tyde. Og samtidig er det en ny del af 

den lange historie, som en kirkegård jo er.  

 

 

De 9 læsninger  
Denne engelske tradition har kørt i Endelave i efterhånden 
mange år. Vi har samtidig haft Luciaoptog med børnene fra 
skolen. Men det har ikke været muligt i år, og bliver det nok 
næppe i en overskuelig fremtid. 
Med mindre nogle voksne kaster sig over ideen, så vil vi se 
om vi kan få lavet Luciakjoler i passende størrelse. 
I år kommer Mikkel Emil Lynge og synger akkompagneret af 

Margit. Mikkel går på musicalskolen i Fredericia og tager 
weekenden fri for at komme at synge for os. Vi glæder os til 

at høre dejlige højtidssange. Mikkel er kendt på øen, da han er 
søn af sygeplejerske Suzanne Larsen   

Det er søndag d. 16. december kl. 11.05 

 

 

Ændring af  gudstjenestetidspunkt 
Som det fremgår af gudstjenestelisten, så flytter vi gudstjenesterne fra ca 11.05 til 

kl. 11.15 fra 1. januar. Så kan både præst og organist nå at komme til kirken uden 
at føle sig forjaget og forpustet. Vi håber at jeres frokost kan vente de 10 minutter 

den så bliver forsinket  

 

 

Adventsfest 
d. 5. december kl. 19.30 i Præstegården 

Vi vil sammen skabe en hyggelig aften med gløgg og æbleskiver, som det sig hør 
og bør. Thomas har lovet at spille, vi synger til, så vi kan få lidt varme og hygge på 
den tid af året hvor mørket hersker. Og så finder præsten nok også på et eller andet. 
Vi glæder os til at se jer 

Jens Peder Baggesgaard 

 
 

  
 
 DECEMBER 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 2.   1. søndag i advent kl. 11.05 

    Bettina Erbs Hillers 

 

 

 

 søndag d. 16.  De 9 læsninger kl. 11.05 

    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 mandag d. 24.  Juleaften kl. 13.30 

    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 torsdag d. 27.  3. Juledag kl. 11.05 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 JANUAR 

 

 

 

 

 søndag d. 6.    Hellig Trekonger 
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 20.  2. søndag e. Hellig Trekonger 
   Jesper Hyldahl 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

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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Tillykke - Endelave har vundet et vægmaleri. 
 
Under overskriften ”Hvem er du taknemmelig for”? 
Fortæl mig om dem – jeg forærer et vægmaleri til 
et helt særligt sted, udskrev billedkunstneren Kir-
sten Toft Bang, en konkurrence sidst i oktober må-
ned.  
 
Line Herlev Meldgaard fra Odense samlede bolden 
op og nominerede Endelave som en værdig modta-
ger af gaven. 
 
Herunder kan du læse uddrag af kunstnerens ud-
bud og Lines nominering: 
 
Kirsten skriver …  
 
”Lad os være taknemmelige – og stolte. For det vi 
har. Dem vi møder. Det vi kan. Dem vi er. Hvis du 
vil med mig på taknemmeligheds-opturs-rejse, så 
kan du lige nu nominere nogen, du er taknemmelig 
for, til at få et vægmaleri fra mig, helt kvit og frit. 
For jeg er taknemmelig for det jeg kan med mine 
hænder og for at jeg dagligt får lov til at bruge det. 
 
Og jeg tror på at dele ud af sine gaver. Og du må 
gerne nominere nogen, der har reddet din kat ned 
fra et træ mens de afskaffede hungersnød eller no-
get i den dur – men det må altså også helt vildt 
gerne være den lokale købmand, hvor de altid smi-
ler, børnehaven hvor der er store hjerter men bru-
ne vægge eller mekanikeren, der altid har tid til at 
fikse en lygte, så du ikke kommer for sent på arbej-
de. Bare du kan sætte nogle ord på, hvorfor du er 
taknemmelig og bare tror, at et vægmaleri vil gøre 
en forskel. 
 
Et krav for at være med er, at stedet skal være i 
det midtjyske, og så skal det være et fysisk sted, 
hvor et maleri vil skabe glæde for mange. 
 
 
Uddrag af Lines nominering: 
 
Det er øen Endelave og menneskerne, der bor der, 
jeg ønsker at nominere. Øen, fordi det er et fanta-
stisk helle i verden, og menneskerne fordi de pas-
ser på dette sted, og fordi de gør så meget for at 

gøre det til et rart sted at bo og besøge. 
Jeg er kommet på Endelave siden jeg selv var barn. 
Vi boede under æbletræerne på campingpladsen 
hver sommer. Cyklede øen (og til tider cyklen) flad 
og badede i Havnen. Nu kommer jeg der med mine 
egne børn. Vi bor i mine forældres hus, for de end-
te med at flytte derover. Bag æbletræets grene sej-
ler færgen forbi, og vi cykler stadig øen flad. Hav-
nen er blevet større, for vi er mange, der er glade 
for Endelave, og nu er vi endnu flere, der hopper i 
vandet langs molen. 
 
Jeg er så taknemmelig for at have dette sted i ver-
den, hvor der stadig er plads. Når vi sætter bilen i 
Snaptun og går ombord på færgen med cykler og 
klapvogn og ét sæt ekstratøj, fordi vi ikke behøver 
mere, så bliver ”driftfornemmelsen” tilbage på fast-
landet. Færgen sejler ikke hurtigere end den gør. 
Det tager en time hver gang, og man kan ligeså 
godt slå sig til ro.  
 
Men selvom øen i sig selv er værd at være taknem-
melig for, så er det først og fremmest de menne-
sker, der gør den til et rart sted at bo og besøge, 
jeg gerne vil nominere her. 
 
Jeg synes, det er fantastisk at komme et sted, hvor 
folk har tillid til hinanden og dørene aldrig er låste. 
Hvor man tager ekstra kage med fra arrangementet 
på Skolen fordi Erling inde ved siden af er så glad 
for kage. Hvor man hjælper hinanden og husker 
hinanden. Og jeg elsker at mine pensionerede for-
ældre har frygteligt travlt i vinterhalvåret, fordi der 
er så meget at rende til i den mørke tid. 
 
Mine forældre elsker Endelave, og øen er god ved 
dem. Og mine børn elsker Endelave - og øen er god 
ved dem. Og det er jeg virkelig taknemmelig for. 
Øen er vores sted. Og mange, mange andre børns 
og voksnes sted. Vi kommer stimlende til med fær-
ge og i lystbåde sommeren over, og nogle af os 
fortsætter vinteren igennem. Derfor ville jeg elske 
at hylde øen og folkene på den med et vægmaleri, 
som favner, at der er højt til loftet, smuk natur, go-
de stunder og gode folk på Endelave.  
 
Jeg ser for mig et flot maleri et sted på havnen, 
hvor færgefolk, hundeluftere, børn på cykel og lyst-

VÆGMALERI TIL ENDELAVE 
 

ENDELAVEBLADET  //  16. ÅRGANG 2018 

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

ÅRETS Ø-JULEFROKOST PÅ KROEN 
 

lørdag d. 8. december kl. 19.00 

Stor buffet  -  pris kr. 250,-    Tilmelding senest d. 2. december 
 

 

NYTÅRSAFTEN PÅ KROEN 
 

mandag d. 31. december kl. 18.00  / Krostuen åben fra kl. 11.00 - 19.00 og fra kl. 23.45 - ?? 

Lækker menu / også ud af huset-  pris kr. 298,-    Tilmelding senest d. 16. december 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

 

Skiftende åbningstider - læs mere og se menu på vores hjemmeside (kroen er lukket i januar) 

 

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

sejlerfamilier ser det, når de bevæger sig omkring 
på Havnen. Der står et gammelt havnekontor, som 
er det første, man møder, når man kommer til øen, 
og det kunne godt trænge til en kærlig, glad, histo-
riefortællende pensel. 
 
Den videre proces 
Der vil nu blive sammensat en lille gruppe, der er 
interesseret i at varetage den videre proces, herun-
der kommunikation med kunstneren og nødvendige 
tilladelser. Personligt forestiller jeg mig ( som Line) 
et dejligt livsbekræftende billede, fyldt med aktivi-
teter omkring havnen og bugten. Et billede, der 
som det første møder besøgende på øen, når de 
forlader færgen. Eller måske et billede der favner 
kontrasten mellem det glade sommerliv og roen, 

naturen og tiden til fordybelse, der også er en del 
af Endelave. Mulighederne er mangfoldige og har 
du ideer er du velkommen. 
 
Et Eksempel på Kirstens tidligere arbejder kan du 
se her. Du kan også google ”Galleri-ArtHeart by KT 
” og se flere eksempler 
 
Lars Herlev 

VÆGMALERI TIL ENDELAVE 
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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 

Fra  ”ArtHeart’s” hjemmeside 
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Julen i Danmark har sin egen duft. Og når vi tæn-
ker på duften og smagen af jul, er det især de var-
me julekrydderier og deres dejlige aroma, der duk-
ker op i erindringen: nelliker, ingefær, kanel, kar-
demomme, allehånde, stjerneanis o.s.v.  
Mange af de drikke vi forbinder med julen indehol-
der netop disse krydderier. Gløgg, glühwein og hy-
pocras er varianter af varm, krydret rødvin og især 
gløgg er blevet julens favorit her i Danmark. 
Herunder får du opskrifter på en anderledes gløgg 
uden alkohol og rødvin, en julesnaps samt en hypo-
cras fra middelalderen. 
 
Æblegløgg 
1 liter æblemost 
5 spsk. Rørsukker 
2 stjerneanis 
2 små skiver frisk ingefær 
2 kanelstænger 
 
Kom det hele i en gryde og kog op. Sluk med det 
samme og lad gløggen trække mindst et par timer 
eller til dagen efter. Si krydderierne fra og varm op 
igen.  
Hvis man er til alkohol, kan æblegløggen evt. opti-
meres med lidt lys rom. 
 

Hypocras 
25 g kanelpulver 
15 g ingefærpulver 
10 g frisk galangarod (kan købes i asiatiske fødeva-
rerebutikker) 
50 g sukker 
1 flaske rødvin 
Hæld 2 dl af vinen over krydderierne (ikke sukker) 
og lad dette stå overdækket på køkkenbordet til 
næste dag. Hæld resten af vinen på og rør rundt. 
Lad det stå en dag mere og hæld forsigtigt vinen 
fra de bundfældede krydderier. Varm vinen op med 
sukkeret til det smelter. Kan drikkes både varm og 
kold. 
Hypocras er en drik, der stammer fra middelalderen 
og den er opkaldt efter den græske læge Hippokra-
tes. I 1577 skrev Henrik Smid en læge- og urtebog, 
hvor han beskriver Hypocras: 

”Denne Drick er en lystig oc kaastelig Drick til gam-
le mennisker/oc serdelis om vinteren om Morgenen 
fastendis drucket/styrcker oc varmer den kaalde 
Maffve/oc er god for Hiertens oc alle Seners kaalde 
Siugdomme.” 
Galangarod var (og er) i øvrigt kendt som elskovs-
middel. 
 

Julesnaps 
2 tynde skiver ingefær 
1 stang kanel4 stjerneanis 
20 nelliker 
20 kardemommekapsler 
En lille håndfuld rosiner 
En lille håndfuld grofthakkede mandler  
En flaske vodka eller Brøndum Klar 
 
Hæld alle ingredienser i et syltetøjsglas eller en fla-
ske med stor åbning. Sæt låg på og lad blandingen 
trække.  Allerede efter et par timer begynder snap-
sen at tage farve og smag af de varme julekrydde-
rier, men lad den stå et par uger eller tre, inden 
den filtreres. 
 

God fornøjelse 

Venlig hilsen Tove Yde 

 

JULENS DEJLIGE DRIKKE 
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Den 25. februar landende vi på Endelave uden at 
vide, hvad fremtiden ville bringe os. 
 
Med et smil på læberne kan vi kigge tilbage på de 
sidste 7 måneder med stor taknemlighed over, at vi 
har fået  hilst på Endelave og alle de dejlige menne-
sker, der bor og kommer her. Sikke en velkomst og 
opbakning vi har mødt og stadig møder.  
Sikke en ilddåb vi fik i sommers, og selvom vi havde 
ubeskriveligt travlt, og der var rigtig mange turister, 
så lagde vi  også mærke til at mange lokale besøgte 
kroen, hvor var det dejligt. I skal  have en kæmpe 
TAK for jeres pæne omtale af kroen - mange er 
kommet forbi og har fortalt at "de lokale" har anbe-
falet dem at tage et smut forbi kroen. Større aner-
kendelse kan man næsten ikke få - TAK. 
 
Nu er der mere stille på kroen, og vi har ambitioner 
om, at kroen også skal være samlingssted om vinte-
ren. Det er da en fin ambition, synes vi selv, men 
den kan kun blive til virkelighed sammen med an-
dre. Og igen bliver vi bakket op - Japansk aften, 
Mortensaften eller bare en hel almindelig fredag eller 
lørdag - der er bare mange gæster til hver eneste 
anledning. Det er simpelthen fantastisk at være en 
del at dette fællesskab. 
 
Vi er ved at lære kroen og dens gæster at kende, og 
det er både sjovt, spændende og udfordrende, når 
strømmen ryger, det regner ind, man får en alvor-

snak i baren, eller man i køkkenet kan gætte, hvem 
gæsten er på bestillingen af menu.  

Det er netop en afspejling af hverdagen på Endelave 
Kro, afveksling, rummelighed og uforudsigelighed. Vi 
er klar til flere gode timer på kroen og glæder os 
over at være en del af fællesskabet. 
 
Husk vi inviterer til mere fællesskab d. 8. dec, hvor 
der er julefrokost, og igen Nytårsaften hvor der er 
mulighed for spisning og hygge hele aftenen og nat-
ten med. 
 
Bedste hilsner 
Marianne og Henning på Kroen 

VINTERHILSEN FRA KROEN 
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 Det var en mørk og blæsende aften, da Jytte, en 
midaldrende lærerinde, kommer kørende hjemad 
mod den lille landsby, som hun bor i. Hun havde 
været til et kursus i akvarelmaling, som hun havde 
fulgt gennem et par år, og hun glædede sig til at 
komme hjem og slappe af i sit lille hyggelige hus, 
hvor katten sikkert ventede tålmodigt på hende. 
Pludselig får hun øje på en skikkelse, som ligger 
inde i vejkanten med et blodigt ansigt vendt mod 
hende. Hun er vant til at skulle ordne alle opståede 
problemer selv, da hun bor alene, og har gjort det 
de sidste 25 år, efter at venskabet med hendes da-
værende kæreste var gået i vasken. Hun havde 
dengang været gravid, men aborterede efter nogle 
måneder, og kæresten så sit snit til at slippe af 
sted mod nye erobringer. Den bitterhed, som hun 
følte over dette svigt, havde gjort hende afvisende 
over mænd i mange år, men dette havde dog forta-
get sig noget i de senere år.  
 
Her lå så en nødstedt mand, som var kørt galt på 
sin cykel; tilsyneladende uden bevidsthed og med 
blodet løbende fra en stor læsion i den ene side af 
ansigtet efter mødet med asfalten. Det var før mo-
biltelefonen var opfundet, og hun kunne ikke kalde 
hjælp på den lidt øde strækning. Hun holdt ind i 
vejsiden og lod lyset oplyse den faldne skikkelse, 
en nogenlunde velklædt person, men da hun kom-
mer hen til ham, kan hun straks lugte, at han har 
været beruset, og det måske har været grunden til 
hans uheld. Hun får ham slæbt hen til bilen, og be-
gynder at bakse ham ind på bagsædet, og heldigvis 
begynder han at komme lidt til sig selv, så det ved 
fælles hjælp lykkes at få ham ind at ligge. Cyklen 
får ligge hvor den er landet, og da forhjulet er ek-
set, vil den ikke kunne anvendes foreløbig. 
 
Hjemme i carporten får hun først lukket døren op til 
huset. Lyset udenfor havde været tændt hele tiden, 
og hun begynder så at hjælpe den nødstedte mand 
ind i køkkenet, hvor hun får ham anbragt på en 
stol. Hun finder sin nødhjælpskasse frem ude fra 
bilen, og får noget varmt vand op i en opvaskebal-
je, finder et rent viskestykke og en flaske sprit frem 
til at rense skaden i ansigtet. Denne bliver så bun-
det ind med en bandage rundt om hovedet, og nu 
bliver det så tid til at tale om det skete og lære lidt 
om patientens baggrund. 
 
Jo, han havde været selvstændig tømrer, været 
gift, var kommet gennem en bitter skilsmisse, hvor 
konen havde fundet en ny ven. Dette havde slået 
ham helt ud, og han var begyndt at drikke, havde 
været nødt til at lukke sit firma og sælge sit hus, 
og havde kunnet holde skindet på næsen, så der 

ikke var en større gæld at tage hensyn til. Og i øv-
rigt hed han Claus, og han takkede for hendes 
hjælp, som han var meget taknemmelig for. – De 
fortsatte med at udveksle oplysninger om hinanden 
det næste par timer over en kande kaffe og nogle 
småkager. Det var blevet sent, og hun kunne ikke 
sende ham ud i den mørke nat, og han fik anvist et 
gæsteværelse, hvor han kunne sove og blive helt 
ædru. – Hun gik selv i seng efter at have låst døren 
til sit soveværelse. Katten så hun ikke noget til, da 
den tilsyneladende var gået sin vej, da den ikke 
brød sig om den uvante tilstand med en fremmed i 
huset. 
 
Næste morgen stod hun tidligt op, skønt det var 
blevet meget sent, før hun var faldet i søvn. Det 
var lørdag, og hun skulle i kirken og øve på sønda-
gens salmer. Hun var med i kirkekoret, og der var 
altid en eller to af de nye salmer, som de sammen 
med organisten var nødt til at være fortrolige med. 
– Og hvad skulle hun gøre af sin overnattende 
gæst; han måtte jo have noget morgenmad, før 
han blev sendt videre i sin tilværelse. Han havde 
dog vakt nogen interesse hos hende, da de om af-
tenen havde udvekslet oplysninger, og han havde 
fortalt, at han var ateist og helt mistet troen på en 
retfærdig gud. Kunne hun gøre en god gerning ved 
at lede ham tilbage på den rette vej? Hun ville 
spørge, om han ville med i kirken og overvære de-
res øvelse af sangene. De havde jo talt om, at han 
tidligere havde været glad for at komme i kirken og 
isæt været glad for at synge med på de kendte sal-
mer. Og han havde jo ikke rigtig nogle planer for 
sin videre færd i tilværelsen. Så, jo. – Sådan gik 
hendes tanker, mens hun fik laver en dejlig mor-
genmad med blødkogt æg og ovnbagte rundstykker 
og hvad huset ellers kunne byde på af ost og sylte-
tøj. Hun havde hørt, at der blev rumsteret rundt i 
gæsteværelset, og at Claus havde været ude på 
gæstetoilettet, og kort tid efter kom han frem i sit 
noget krøllede tøj, som dog efter lidt hjælp fra en 
børste kom til se nogenlunde acceptabelt ud. Under 
morgenmaden blev de enige om, at han gerne ville 
med og høre deres lille kor synge. Der var jo ikke 
umiddelbart andre planer for dagen, og han ville 
gerne lære Jytte nærmere at kende, og ikke blot af 
taknemmelighed for hendes velgerning mod ham. 
Dialogen mellem dem faldt let for dem begge, og 
der bredte sig langsomt en vis varme i dem begge 
jo mere de fik talt. De aftalte også om, at køre til-
bage til stedet, hvor hun havde samlet ham op. 
Han havde haft en taske med, og den var ikke ble-
vet observeret i mørket, og han havde ikke været 
klar i hovedet til at spørge til den. – Formiddagen 
gik som planlagt, og mens de øvede i salmerne, 
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prøvede han at synge med så godt han kunne, - ikke så højt, at det forstyrrede, men organisten bemær-
kede det dog og syntes godt om hans stemme, som sagtens kunne bruges i deres lille kor. 
 
Claus ville gerne sige tak til Jytte på en pæn måde, og han inviterede hende på frokost på den lokale 
kro, hvor de lavede buffet med spændende fiskeretter. Han var nødt til at holde sig fra alkohol, som ikke 
rigtig passede til lejligheden. – Han spurgte også om, hvad han yderligere kunne gøre for hende, og hun 
sagde, som lidt i spøg, at han jo kunne efterårsgrave hendes urtehave, - noget hun ikke havde fået 
gjort. – Det skulle han gerne hjælpe hende med, og han manglede jo også efterhånden noget at få sine 
kræfter brugt på, i stedet for blot at ”bøje armen”. – Da han var færdig med det lidt hårde arbejde måtte 
han lige have et brusebad for ikke at lugte for fælt og lånte hendes badeværelse og et håndklæde, som 
han havde om sig, da han gik tilbage til gæsteværelset. Jytte så dog et hurtigt et syn af hans profil, da 
han gik gennem gangen med værelset, og det var absolut ikke afskrækkende, snarere tværtimod. 
Da han ikke havde planer for sin fremtid, blev de enige om, at han kunne leje værelset for en måned, 
hvor de så kunne se hinanden nærmere an. Han var jo arbejdsløs, men havde været i arbejdsløsheds-
kasse for selvstændige, hvor han nu fik sin understøttelse fra, så han ikke var helt uden midler, samt 
også havde lidt til overs fra hussalget. – De fandt hurtigt ud af, at de havde mange sammenfaldende in-
teresser, bl.a. bøger, som blev slugt med største appetit. Katten var heller ikke noget problem, da han 
selv havde haft kat, hvor han boede førhen, og inden længe havde organisten fået Claus til at prøve at 
være med i koret, hvor de manglede en ekstra herrestemme.  
 
Julen nærmede sig hurtigt, og lejemålet blev forlænget frem til nytår. – Der gik dog ikke længe, før gæ-
steværelset stod tomt, og de to efter forsigtig tilnærmelse syntes mere om at dele soveværelset og hin-
andens samvær. – Der gik da heller ikke mange uger før Claus mente, at han hellere måtte ned på knæ 
for at legalisere deres forhold, så der ikke skulle snakkes for meget i det lille samfund. – De fik alt i or-
den, så de kunne holde bryllup mellem jul og nytår. – Og Claus måtte sande, at der måske alligevel var 
noget oppe over skyerne, som ville ham det godt, og ledte ham på rette vej til Jyttes store lettelse. 
 
Børge Birkmose 
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Endelave vandværks historie 1 
Ferskvand er en livsbetingelse for næsten alt liv 
over havet. Mennesker kunne ikke bo på Endelave 
uden adgang til drikkevand. Havet omkring øen 
har en saltholdighed på 18-20 ‰ dvs. 18-20 gram 
salt pr. liter vand. Dette brakvand dannes ved, at 
saltvand fra Nordsøen med o. 35 ‰ blandes med 
ferskvand med 0 ‰ fra Østersøens floder. Vand 
smager salt ved ca. 0,4 ‰, og det er skadeligt at 
drikke vand over 0,5 ‰.  
 
Vandet i jorden på Endelave er heldigvis fersk-
vand, selvom øen er omgivet af saltvand. Det reg-
ner noget mere end, der fordamper fra jordoverfla-
den og planterne, og dette overskud af ferskvand 
siver ned i jorden. Ferskvand er lidt lettere end 
saltvand, og det lægger sig derfor som en pude 
oven på det salte vand. Saltvandet trykkes ned af 
ferskvandets vægt ligesom et isbjerg, der flyder i 
havvand og hæver sig over dette. På Endelave lig-
ger grundvandets overflade i få m’s dybde, men 
dette øvre grundvand er sårbart, da det let kan 
forurenes fra jordoverfladen. 
 
Ved kysten, hvor landskabet er lavt, er laget af 
ferskvand tyndt, og saltvandets overflade ligger 
højt. Ved kraftig pumpning fra boringer tæt ved 
kyster kan det derfor let ske, at saltvand trækkes 
ind i boringerne. Hvis det sker, kan de kun vanske-
ligt bruges til vandforsyning og må normalt lukkes. 
Vandforbruget på Endelave har dog traditionelt 
været så beskedent, at der ikke var nogen risiko 
for indtrængning af saltvand 
 
Fra gammel tid har folk på Endelave og alle andre 
steder skaffet sig vand ved at grave en brønd ned 
til grundvandet og lidt til, så der også i tørre perio-

der var ad-
gang til vand. 
På Endelave 
havde hver 
ejendom sin 
egen brønd, 
der lå tæt på 
stuehuset, og 
brøndene var 
typisk 3-5 m 
dybe. Vandet 
blev hævet op 
af brønden 
med en spand 
eller i nyere 
tid en hånd-
betjent pum-
pe. Sådan 
havde det 
været siden 
arilds tid, 
selvom nogle 
få gårde i 
1900-tallet fik 
private borin-
ger til lidt 
større dybde.  
 
Det må derfor 

have været træls i HF 2.7.1935 at læse et udsnit 
af ”Medicinberetning over Skanderborg Amt for 
Aaret 1934” om Endelave: ”Der findes intet Vand-
værk og store Dele ad Byen er ganske blottet for 
Spildevandsafløb – incl. Rendestene og Grøfter – 
hvorfor Spildevandet bortkastes i Haver eller paa 
Vejene.” HF skriver 30.5.1940: ”I Medicinberetnin-
gen for Skanderborg Amtslægekreds bemærker 
Fru Moestofte, Endelave, at Sundhedstilstanden 
paa Øen har været god, men Drikkevand, Afløbs-
forhold og lignende kunde trænge til Forbedring.” 
 
HF fortæller 28.7.1949: ”Paa Endelave afholdtes i 
Aftes et Møde mellem Interesserede i Starten af et 
Andelsvandværk. Endelave har hidtil lidt under 
meget daarlige Forhold vedrørende Fremskaffelse 
af godt Drikkevand, og Amtslæge Riiskjær har for 
nylig besøgt Øen og betegnede da Drikkevandsfor-
holdene som aldeles uforsvarlige. Nu vil Endelave 
imidlertid have Drikkevandsforsyningen i Orden, i 
hvert fald for Endelave Bys Vedkommende. 
Resultatet af Mødet i Aftes blev, at det vedtoges at 
starte Endelave Andelsvandværk, og der valgtes 
en Bestyrelse. … I løbet af otte Dage skal Boringen 
paabegyndes, og efter at Vandet er fundet og god-
kendt – hvilket dog muligvis vil volde Vanskelighe-
der, da Danmarks geologiske Undersøgelser ikke 
har erfaringer m.H.t. Boringer paa Øen – vil Vand-
værket være udbygget i løbet af 2½ Maaned.” Det 
lykkedes desværre ikke at finde godt drikkevand i 
nærheden af Endelave by, så alt fortsatte ved det 
gamle. 
 
HF 18.3.1953: ”Trods mange Dages ihærdigt Ar-
bejde fra Brøndborerens Side lykkedes det ham 
ikke at finde Vand nok paa Endelave Andelsmejeri. 
Til det påtænkte Byggeprojekt af et nyt Osteri paa 
Endelave var der kalkuleret med en Sum af 
200.000 Kr. Da Brøndboreren er afrejst fra Øen 
med alt sit Materiale, er der jo ikke store Forvent-
ninger om, at Osteriet kommer i Gang. Osteriet 
maa sikkert henlægges paa Grund af Vandman-
gel.” 
 
Rosita Glenthøjs mand Thomas blev læge på Ende-
lave, og hun beskriver det første besøg i deres 
kommende bolig på øen i sept. 1964: ”Et andet 
problem ville blive lægeboligens vandforsyning. 
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Man havde forgæves boret efter egnet drikkevand 
på selve grunden, men ved alle boringerne fandtes 
der colibakterier i vandet. Som en midlertidig løs-
ning var der lagt en vandslange ind fra naboen. 
Han ville ikke have sit vand analyseret, så man vid-
ste af gode grunde ikke, om også det var inficeret.” 
 
Skanderborg amtsråd besluttede 1.7.1966 ifølge 
HF, ”at der af amtsfonden til dækning af udgifterne 
i forbindelse med en undersøgelse af grundvands-
forholdene paa Endelave bevilges de 4000-5000 
kr., Danmarks geologiske Undersøgelser anslaar 
som udgift ved en hydro-geologisk og hydro-
kemisk kortlægning af øen. Undersøgelsen vil om-
fatte en bedømmelse af grundvandets kvalitet paa 
basis af vandprøver fra eksisterende indvandings-
anlæg (boringer og brønde), ligesom der vil blive 
foretaget en vurdering af forureningsmuligheder-
ne.” Det førte heller ikke til fund af godt drikke-
vand. 
 
Efter kommunalreformen i 1970 blev Endelave en 
del af Horsens storkommune, og det betød nye vil-
kår for øens udvikling. HF 23.6.1970: ”Lederen af 
vandforsyningen i Horsens, afdelingsingeniør L. J. 
Weichel, har været på Endelave for at fortælle be-
boerne om de muligheder, der findes. Han oplyste, 
at de analyser, man ved boringer har foretaget af 
vandet, viser et meget betydeligt indhold af nitrat. 
Sundhedsstyrelsen har fastsat, at der højest må 
være 50 milligram nitrat pr. liter vand, men borin-
gerne på Endelave viser 95 milligram.  
 
Overfor Horsens Folkeblad siger afdelingsingeniø-
ren, at ikke mindst for spædbørn er det farligt at 
drikke vand med så stort et nitrat-indhold, ja, der 
er adskillige eksempler på, at børnene er døde af 
vandet. Man kan så undre sig over, at borgerne på 
Endelave ser så raske ud, og det skyldes ganske 
simpelt den omstændighed, at der til hver husstand 
på øen hører en brønd, hvorfra man henter overfla-
devand. 
 
Skal der lægges en ti kilometer lang plastledning 
fra fastlandet til Endelave for at forsyne øen med 
ordentligt vand? Det er et spørgsmål, som kan blive 
aktuelt, hvis man vil gøre Endelave til det store re-
kreative område, man tidligere har snakket om.  
Alt afhænger af, om man kan finde tilstrækkeligt 
vand, som også er drikkeligt. Det højeste punkt på 
øen er otte meter over havoverfladen, og hvis man 
borer efter vand, vil man højst sandsynligt i en 
dybde af ca. tyve meter træffe på havvand. Det er 
vedtaget, at vi skal undersøge mulighederne for 
gennem boringer at finde tilstrækkeligt godt vand, 

hvorefter der skal tages stilling til opførelsen af et 
vandværk.” 
 
HF 10.3.1971: ”Der skal nu iværksættes boringer 
efter vand tre steder på Endelave. Undersøgelserne 
af drikkevandet på øen har vist, at vandet ikke kan 
bruges uden først at blive kogt, og Horsens byråd 
vedtog derfor på sit møde i går at undersøge, hvil-
ke muligheder der er for at skaffe vand på øen. 
Borgmester Ove Jensen sagde: Vi var ved kommu-
nesammenlægningen enige om at tage Endelave 
med, selv om det har været et dyrt bekendtskab. Vi 
har fastslået, at vi vil hjælpe, hvor der er behov. 
Først har vi ordnet el-forsyningen, vi har sat alle 
sejl til for at få færgelejet i orden så hurtigt som 
muligt, og nu skal vi se, om vi kan skaffe vand. 
Øen har en dejlig natur, men i hvor høj grad kan 
den udnyttes til turister afhænger af vandforsynin-
gen, fastslog borgmesteren.” 
 
Jyllands-Posten havde i den forbindelse 15.3.1971 
en samtale med afdelingsingeniør L. I Weichel om 
Endelave: ”Selv i de dybeste brønde er der tale om 
en meget kraftig forurening af nitrater, fosfater og 
Colibakterier. Nitratindholdet er så stort, at der er 
slået alarm, og befolkningen på øen er orienteret 
om, at det kan være dødbringende for spædbørn at 
få mælk blandet med vand, der ikke er kogt i alu-
miniumskar. … Øens voksne befolkning er mere el-
ler mindre immun over for det forurenede vand, 
men ikke folk, der ikke har været vant til at drikke 
Endelaves vand, (de) vil simpelthen blive syge. For-
ureningen af brøndene på Endelave skyldes, at de 
alle er overfladebrønde.”  
Folk på Endelave kunne ikke genkende deres ø. Jyl-
lands-Posten 16.3.1971: ”Der er ingen grund til hy-
steri, mener lægen på Kattegatøen Endelave, Cato 
Christensen: Hvorfor skulle andre koge vandet. Jeg 
gør det ikke selv. … Jeg har ikke konstateret syg-
domstilfælde, som man kan tilskrive vandforurenin-
gen.”  
 
HF 26.3.1971:  Beboerrepræsentant Karl Iver Tang 
skriver: ”Endelave-beboerne er snart dødtrætte af 
den meget skriveri om det dødbringende drikke-
vand. Jeg forstår ikke denne form for turistreklame 
og synes ganske simpelt, at den er urimelig og vir-
ker som slag under bæltestedet.” Mere i næste 
nummer af bladet. 

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 51 23 82 79 

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 / Aktiv Ø 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 Kontaktperson Bente Skovgaard 51 58 99 71 

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 

Støtteforeningen For Endelave Kro Formand Michael Rasmussen 51 53 55 63 

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 
    onsdag og torsdag 
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- 

1700 

1200 
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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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