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Tak for stafetten, som lidt
overraskende landede i min hånd,
men som altid, når jeg er sammen
med Pernille, ved jeg, at jeg skal
gribe overraskelsen og se, hvor
den bringer mig hen.
Som barn løb jeg stafetløb, og jeg
var ret god til det. Når du står der
og venter på, at stafetten lander i
din hånd, er det, som om verden
står stille omkring dig, du hører dit
åndedræt, du følger den løber, der skal aflevere stafetten til dig ikke kun med øjnene, men med hele din
krop og sjæl - I er forbundne på et dybere plan. Hun
nærmer sig, din krop gør sig parat, til på en gang sammensmeltningen og løsrivelsen. Du begynder at løbe
for at finde fælles fodslag, fælles puls, fælles fart, og
nu er stafetten din, og du spurter afsted i en følelse af
vægtløshed og kraftfuldhed. Der er kun dig i dette nu.
Sådan er Endelave for mig – en følelse af vægtløshed
og kraftfuldhed. Her er kun væren, hvor kraften vokser
indefra. Sjovt nok lige præcis det jeg underviser i, når
jeg træner ledere. Jeg lærer dem at finde deres ubesværede væren og hente deres styrke derfra. Måske
lærte jeg det på Endelave.
Jeg var otte år, da jeg første gang ankom til Endelave.
Min onkel havde købt en gård (Flyvergården), og mine
forældre havde lånt den sammen med deres venner en
solbeskinnet pinseferie. Når man er vokset op ved Vesterhavet med den kraftige understrøm og reb rundt
om livet hver gang, man skulle bade, var det en helt
ny og barnligt befriende glæde at bade på Endelave.
Ikke alene var øen flad, det var vandet også, og jeg
elskede det fra første tå-dyp. I de mange ferier, der
fulgte, lå jeg bogstaveligt i vandet hele dagen. Min mor
måtte med årene opgive den gyldne regel om, at man
ikke måtte bade uden opsyn. Hun havde simpelthen
ikke timer nok i døgnet til at sidde på stranden og vogte over mig hele dagen, mens jeg lykkeligt padlede
rundt mellem blæretangen på en stor oppustet traktorhjulslange.

længselsfuldt efter færgen. Jeg husker tydeligt den
første færge, hvor man kun kunne have 3 biler med,
og ikke om tirsdagen, for da skulle grisene med, og jeg
så skrækslagen til, når min far skulle køre over på de
to planker, der lå fra kajen til dækket. Sådan husker
barnet i mig det i hvert fald, en farefuld færd. Mine
færgeoverfarter tilbragte jeg altid hængende over rælingen, mens jeg betaget lod mig opsluge af vandets
brusen og kalden. Mens jeg som en sørøver på togt
spejdede efter land - og langsomt så en lille svag stribe tone frem i horisonten. Min ø. Endelave.
Så snart vi kom op til Møllehuset, som var det hus,
mine forældre købte, kastede jeg mig ud af bilen og
løb ned til stranden for at sige ordentlig goddag til øen
og vandet. Det samme ritual gentog sig for mig, når vi
skulle af sted igen, ned og sige farvel til vandet og
øen. Og på færgeturen tilbage til fastlandet græd jeg
ofte som pisket, fordi jeg skulle væk fra Endelave.
Jeg blev voksen, flyttede til København, stiftede familie, og stadig hørte jeg i mit indre Endelaves kalden.
Når man lever i storbyens sitrende puls, har jeg til tider oplevet, at det at skifte til Endelaves ro
var angstprovokerende – ”Hjælp! Jeg skal være her i
14 dage. Hvad skal lave? Her sker jo ingenting”, råbte
et stort ekko inden i mig, sammen med bevidstheden
om at chancen for at møde mig selv om kort tid var
snublende nær. Gys! Det tog et par dage, inden puls
og det hele var på plads. Jeg vidste, at jeg var ankommet med hele min sjæl, når jeg kunne sidde i timevis
på stranden og lade de små sten og sandet løbe igennem mine fingre og kigge ud over vandet, se færgen
komme og gå og så småt mærke sulten knurre i maven. ”Skulle man stryge en reje? Jo da, hvorfor ikke”
Timer senere var min rejemad på bordet. Og det er jo
det, der er hele kernen. Der er tid nok at tage af her
på Endelave, for tiden skynder sig ikke her. Den kommer til dig i det rette tempo.

Ren væren, tidløshed, lykke, kraft. Det er det, Endelave har givet mig, og man kan spørge sig selv om,
hvorfor jeg så vil sælge min grund derovre, give slip på
alt dette. Men det er jo netop humlen i det for mig. Jeg
har fået lov til, ikke alene at opleve, men også at leve
Og det var det, jeg var, når jeg var på Endelave. Lyk- det, så derfor er det noget, jeg har med mig altid. Enkelig. Jeg anede det allerede på det der særlige hus- delave lever i mig, og jeg overlader med glæde mulighjørne i Horsens, når familien på seks, hårdt proppet i heden for at opleve det samme til andre.
min fars stolthed af en bil, nåede dertil efter at være
kørt tværs over Jylland, gennem Tarm, Arnborg og Og jeg er så også så heldig, at jeg har en bagdør åben,
Nørre Snede, og lige der, når vi kørte gennem Hor- da min tætte familie stadig har et sted herovre og gisens, så vidste jeg, at der lå seks-syv ugers lykke for- ver mig muligheden for at komme på besøg og mærke
an mig. Mine forældre gik foran som gode eksempler, suget. Derfor virker det naturligt at give stafetten videsom man jo skal for sine børn, de var tydeligt mere re til min kusine Maja Lykketoft.
lykkelige, når de var på Endelave, end jeg oplevede
dem andre steder i verden og i livet.
Vibeke Hastrup
Fra Horsens gik turen ud til Snaptun, og jeg spejdede
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Generalforsamling i Endelave Bådlaug
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Levende pileflet
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Generalforsamling i Endelave Fritids– og Kulturforening
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Generalforsamling i Endelave Husholdningsforening
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Strandrensning
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Fællesspisning

Endelave Skole
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Generalforsamling i Endelave Museum

Endelave Bibliotek
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Forårssamling i ”De kolde kaniner”

Havnen
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Indvielse af ”På spor i kulturarven”

Endelave Lægeurtehave

18/5

11.00

Generalforsamling i Endelave ApS

Endelave Kro

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

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

PILEGÅRDEN - ENDELAVE
Økologiske grøntsager og ølandshvedemel
Merino uldgarn fra egne Merino-får
Åbningsder fra 9 - 12 og fra 15 - 17 Selvbetjening udenfor åbningsden

Børge Krogh
Vesterby 49 - Endelave
8700 Horsens
Tlf. 86 43 43 02 Mobil 24 62 87 50
hanne.krogh@endelave.com

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

v/ Leif Jørgensen
Havhornet 15 - Endelave - 8700 Horsens
Tlf. 75 66 15 51 - Mobil: 40 44 56 35
SE-nr: 20 97 32 34
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Den nye bestyrelse for beboerforeningen er i ar- 2. Beretning ved formanden.
bejdstøjet og der er masser at tage fat på. Her Årets aktiviteter og projekter bliver gennemgået af
Hanne Nyholt og beretningen bliver godkendt af
kommer en oversigt over de vigtigste emner.
generalforsamlingen.
Flygtninge
Efter generalforsamlingen har vi haft en god dialog 3. Revideret regnskab.
med kommunen ligesom borgmesteren har udtalt Regnskabet bliver gennemgået af foreningens eksterne kasserer, Michael Rasmussen. Regnskabet er
sig positivt til Horsens Folkeblad om initiativet.
inden generalforsamlingen gennemgået og godNetop nu er bestyrelsen ved at færdiggøre en over- kendt af revisorerne Frede Lassen og Dorthe Olsen.
sigt over hvilke boliger vi kan tilbyde eventuelle Regnskabet bliver godkendt af generalforsamlinflygtninge og hvilke beskæftigelsesmuligheder der gen.
findes på eller omkring øen.
Alle er meget velkomne til at komme med forslag, 4. Indkomne forslag til behandling.
* Forslaget til vedtægtsændring, bliver nedstemt.
som vi kan tage med videre i forløbet.
* Forslag om at den nye bestyrelse, evt i samarbejde med andre, skal arbejde med at få et antal flygtFærge
Sejlplanen, der skal gælde fra 1. maj, er i skrivende ninge til øen til gavn for skole og arbejdspladser,
stund på vej i trykken med de nye takster. Det bli- bliver vedtaget.
ver spændende at se, om vores initiativ vil få flere * Forslag om at stranden skal renses for det store
affald vedtages. Bestyrelsen skal undersøge muligfolk herover.
Status på færgens dieselforbrug: 80% i forhold til hederne for at dette arbejde kan blive udført.
året før.
De 2 x 2 ugers forsøg med ½ pris på persontrans- 5. Fastsættelse af kontingent.
port er aftalt til perioderne 18/05-2015 til 31/05- Da omkostningen ved at være en del af Ø sammen2015 og 31/08-2015 til 13/09-2015. Forsøget gæl- slutningen er kr 50.- pr medlem af Endelave Beboerforening, er det nødvendigt med en kontingent
der person billetter uden andre rabatordninger.
Vi har fået driftsledelsens accept til at arrangere stigning.
salg af produkter fra Endelave på færgens vogn- Fra 2016 er priserne flg:
dæk, når denne ligger i Horsens den første tirsdag i Almindelig medlem – fastboende og sommerhus
hver måned. Der skal indhentes tilladelse hos politi- medlemmer kr 100.- pr person
Pensionister og støttemedlemmer kr 75.- pr person.
et og fødevaremyndigheder.
Færgeledelsen er positiv m.h.t. salg af lokale varer
i færgens kiosk. Beboerne skal bare komme med 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
forslag, hvorefter det undersøges, om det giver ud- Bestyrelsen: Pia Briesemeister nyvalgt
Brian Andersen nyvalgt
fordringer i forhold til diverse myndigheder.
Driftsledelsen har fået kontakt med en finsk konsu- Maja S. Hoé genvalgt
lent, der skal sejle sammen med vores besætninger Suppleanter: Kirsten Nielsen (1. suppleant )
til efteråret, når det blæser. Vi krydser fingre for, at Monica Birkmose (2. suppleant)
Revisorer: Palle Dupont
det kan få antallet af aflysninger ned.
Vi har fået en demoversion af bookingsystemet. Det Michael Rasmussen
er målet at starte systemet d. 1. maj i år. I starten Revisorsuppleant Claus Hornum
skal det køre sammen med den velkendte metode.
Det ser ud til, at det er lykkedes os at få flyttet bus 7. Som Ø-repræsentant til Sammenslutningen af
104 ved de 2 afgange, hvor der er problemer: 8:02 Danske Småøer vælges Jens Olsen, og som supplemod og 17:26 fra Horsens på hverdage. Vi får en- ant vælges Kim Vind.
delig besked fra Midttrafik senere
8. Til landsbyrådet i Horsens vælges Jørgen Holm
og som suppleant Maja S. Hoé
Storskrald ved strandene
På generalforsamlingen blev det forslået, at beboerforeningen skulle undersøge, om der kan gøres 9. Under evt fremlægges det som arbejdsgrupperne
noget ved gammelt jern og andet ikke biologisk af- i 2020 planen arbejder med.Der blev valgt en lille
fald, der ligger ved strandene. Beboerforeningen håndfuld projekter, som bliver fremhævet i den
har ikke mulighed for at handle, men vil gerne ap- færdige rapport
pellere til den enkelte lodsejer om at fjerne det
Den nye bestyrelse ser sådan ud:
nævnte.
Karsten Kragh Hansen

Referat fra generalforsamlingen 2015
Referat fra generalforsamlingen Endelave Beboerforening 7. -2. 2015

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Referent
Maja S. Hoé
1. Valg af dirigent.
Anders Møller Olsen vælges – procedure vedr. indkaldelse bliver godkendt.
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Vist var det ej det kongelige teater
… men lidt royal har man vel lov at være?

ge, de havde modtaget gennem årene – noget med
288 millioner kroner? Det lykkedes også efter lidt
”kvindelist” og noget kreativ bogføring. Ja, det med
den såkaldte ”kvindelist” krævede uden tvivl en
grænseoverskridende optræden af flere af de medvirkende, men det klarede de også på bedste vis.
Der var ikke et øje tørt i salen – og tårerne var lattertårer!

Og det var de Endelavitiske skuespillere i den grad,
da de d. 7. marts opførte stykket Ikke alt godt
kommer fra havet.
Skuespillerne gik til opgaven med en forfriskende
ildhu. Det var tydeligt, at de selv havde det sjovt
oppe på scenen, hvilket naturligvis spredte sig til
Som heltids- og deltidsøboer på Endelave kunne
den fyldte sal.
man naturligvis, i hvert fald til en vis grad, sætte
sig ind i øboernes situation – IKKE fordi Endelave
modtager 1,2 millioner kr. om måneden, som deles
ud blandt kun fem øboere, EJ HELLER fordi øen har
en administrator som på Tværø, MEN ligesom Endelave fik Tværø i stykket også besøg af regentparret. Og det blev til et ganske fornøjeligt ”gensyn”.
Dronningen og prinsgemalen gjorde en storslået
entré, og sidst men ikke mindst, medvirkede prinsgemalen til en sømmelig løsning for den lille Tværø,
som – mod et passende gebyr og kreativ fakturering – ville opbevare prinsens gode vine (nej, ikke
dem af egen avl) og fine franske oste i øens vinkælder, som var ideel til formålet.
Det var i det hele taget en forrygende aften, og det
kan i hvert fald fastslås, at publikum morede sig
kongeligt.
Scenografien var rigtig god. Med forholdsvis få, Nu sidder man så bare tilbage og tænker på, hvad
men effektive virkemidler fik publikum illusionen af vil de gode skuespillere divertere os med næste år.
den lille fiskerhytte på Tværø, der gemte på så For det vil de da, ikke?
mange hemmeligheder.
Niels Johan D. Andersen
Ja, for hemmeligheder var det jo for alle andre end
de fem beboere på øen. Disse beboere havde holdt
på deres hemmelighed i ca. 20 år, men nu var den
blevet afsløret – og det var omdrejningspunktet for
hele handlingen. I 20 år havde øen hver måned
modtaget et tilskud på 1,2 millioner kroner fra Forsvarsministeriet, men nu var denne administrative
fadæse blevet opdaget, og en ny ø-administrator
skulle rydde op i sagerne. Det var jo ikke så godt
for øboerne, for nu kunne livet jo blive lidt trist, og
de kunne blive isolerede på deres lille ø. Vi forstod i
løbet af stykket, at de ellers i de forgangne 20 år
havde være på store rejser rundt i verden, bl.a. til
Acapulco i Mexico. Jo, så er det jo ingen sag at bo
på en lille ø midt i det store hav. De var også gode
til at sørge for underholdning, hvis de skulle komme til at føle, at tiden var lidt lang. Man kontaktede
da bare Circus Benneweis og fik en særforestilling
over på øen. Hvor svært kan det være! Sidst men
ikke mindst havde øboerne opbygget en imponerende vinkælder, som løbende blev suppleret – og
det var ikke med boksvin fra Otto Duborg , Poetzsch eller Fleggård i Flensborg!
Som publikummer fik man jo
helt ondt af de stakkels
øboere. Men heldigvis
formåede de at
løse deres problem med at
kunne redegøre for
brugen
af
alle
de
mange penFotos: Endelave Larm & Lys
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Horsens Kommune,
Kære medlemmer, læsere, sommergæster og turi- hvor vi tydeliggør
Lægeurtehavens bester mfl.
tydning for bla. TurisOvenpå vil en veloverstået generalforsamling vil men på øen og beforeningen lægeurtehaven byde velkommen til en skrevet foreningens
forpligtelser og opgany bestyrelse og her repræsentere denne.
ver.
Formand:
Sanne Gyde
Den tidligere bestyNæstformand: Mette Munk
relse har valgt at indKasserer
Hanne Vistesen
gå forpagtningsaftaSekretær:
Lis Hedegaard
lerne på trods af, at
Medlem:
Poul Laursen
der ikke er kommet
Suppleant:
Claus Holm
svar
fra
Horsens
Kommune,
da
der
Generalforsamlingen fandt sted den 22. feb. og
ikke var alternativer,
blev afviklet I god ro og orden.
Formanden og kassereren fremlagde deres beret- hvis Lægeurtehaven
skal åbne igen.
ninger som blev enstemmigt vedtaget.
Formanden lagde i sin beretning vægt på den ny Dette var der stor
forståelse for på ge- Foto: Tove Yde
struktur i virksomheden lægeurtehaven.
Lægeurtehavens tidligere bestyrelse har arbejdet neralforsamlingen.
på forskellige initiativer for at finde en model hvor
lægeurtehaven kunne overleve på og åbne for pub- Trods budgetteret underskud gav regnskabet for
2014 et mindre overskud. Dette skyldes, at bestylikum 1. maj 2015.
relsen valgte at afskedige Tove Yde 2 mdr. tidligere
end planlagt, da det stod klart i sommeren 2014, at
Det er heldigvis Lykkedes!
Lægeurtehaven er blevet delt op i tre dele: en be- Lægeurtehaven ikke kunne genåbne næste sæson
søgshave, en butik med tilhørende produktionsdel under de samme betingelser uden økonomisk belæg herfor.
samt en cafe.
De tre enheder er nu forpagtet ud i første omgang Ligeledes blev der ikke ansat andre personer med
for dette år, som vi kalder et prøveår med mulighed lønudgifter.
for forlængelse. Der er udarbejdet forpagtningsafSæsonen 2014 har kun kunnet afvikles med stor
taler, som er indgået.
indsats fra Tove Yde, mange frivillige og praktikanTove Yde har forpagtet besøgshaven.
Bolette Kristensen har forpagtet butikken og pro- ter samt at cafeen var udlejet 5 uger i skolesommerferien.
duktionsdelen.
Brian Andersen har forpagtet cafeen.
Det bliver spændende at se, hvordan Lægeurtehaven vil udvikle sig med de tre forpagtere i sæsonen
2015.
Bestyrelsen ser frem til et frugtbart samarbejde
med forpagterne og håber, at alle vil tage godt
imod dem og støtte op om Lægeurtehavens og forpagternes initiativer.

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen og forpagterne glæder sig til at åbne
den kommende sæson den 1. maj og alle er velkomne.

Foto: Tove Yde

Hvis du ikke er medlem af foreningen Endelave Lægeurtehave og ønsker dette, kan du kontakte et af
bestyrelsesmedlemmerne eller indbetale 50 kroner
på konto reg. Nr. 1551 kontonr. 2368552
På vegne af bestyrelsen
Formand Sanne Gyde

Lægeurtehavens tidligere bestyrelse har haft en
lang dialog både mundtlig og skriftlig med Horsens
kommune omkring bortforpagtningen i forhold til
det årlige tilskud, som gives til foreningen.
Det har været i HR afdelingen, som har sendt den
videre til Teknik og Miljø, og der er ikke kommet en
afgørelse endnu. Vi har rykket og påpeget vigtigheden af at få et hurtigt svar set i forhold til, at den
siddende bestyrelse skulle tage en bestemmelse,
om Lægeurtehaven kunne åbne 1. maj som vanlig
om end på andre vilkår.
Bestyrelsen har sendt et skrift til HR afdelingen i
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Lægeurtehavens besøgshave

Som nok efterhånden bekendt for de fleste, er Lægeurtehaven blevet delt op i tre dele, som er forpagtet ud til tre forskellige personer. Det er så op
til de enkelte at gøre sin del til en forretning, og jeg
har fået den (tvivlsomme?) fornøjelse at tage mig
af besøgshaven.
Og hvad er besøgshaven nu egentlig? Jo, det er de
to store haver, der gemmer sig bag bøgehækkene

LÆGEURTEHAVEN
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og indeholder en række temahaver med
både historisk og ø-lokalt islæt. Desuden
drejer det sig om drivhuset og området ved
drivhuset. Som sædvanlig bliver der betaling af entre i butikken, men ud over det vil
jeg introducere Endelaves måske første
døgnåbne forretning med mobilepay! Det
bliver nemlig sådan, at man udenfor normal åbningstid kan betale entre enten med
kontanter i en lille kasse ved indgangen
eller via mobilepay, og så gå i haven med
god samvittighed.
Der vil blive lagt mere vægt på rundvisninger, guidede ture og aktiviteter i år, både
for grupper og offentlige arrangementer.
Jeg vil forsøge at gøre haven så hyggelig,
indbydende og spændende som muligt, så
gæster – såvel turister som øboere – får
lyst til at gå rundt og kigge eller bare sætte
sig og nyde planterne og atmosfæren.

Foto: Tove Yde

Som noget nyt i år kan man opleve 10 gode historier om Lægeurtehavens planter ved at
scanne sig ind på en QR kode. Det er noget jeg laver i samarbejde med Horsens Museum og hører
under Kulturministeriets projekt ”Levende Kulturarvs-spor”. Der bliver indvielse af QR koden søndag
d. 10. maj kl. 11.00 i Lægeurtehaven, hvor naturvejleder Thorke Østergård fortæller om at være på
spor af kulturarven, og jeg præsenterer de 10 historiske planter, der indgår i Lægeurtehavens digitale rundvisning.

Bagefter er der mulighed for at deltage i en guidet
naturtur.
Husk også at vi har kursus i levende pileflet lørdag
d. 4. april.
Venlig hilsen
Tove
Besøgshaven, Endelave Lægeurtehave

Endelave’s Ny Spisested
… beliggende i Endelave Lægeurtehave
Med afsæt i råvarer fra Lægeurtehaven og lokale producenter,
serveres hjemmebagt brød og kage, frokost og desserter
… hertil øl og vin med organisk, økologisk eller anden spændende oprindelse

Åbner 1 maj kl. 10-16
For yderligere info, klik ind på www.endelave-laegeurtehave.dk
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ENDELAVES VENNER
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ENDELAVES STØRSTE SKOLEFEST!
Endelaves Venner arrangerer
musik og gris 11/7-2015
10 timers live musik.
Gik du glip af FENDERS,KASIA CARIS og TRU BA
TRIO
i sommeren 2014, så kan du glæde dig, for de
kommer endnu en gang og ”Banker på” :)

Musik og gris
ved betaling senest 14/6-2015

300,-

Musik og gris ved indgang:

350,-

Musik
Børn under 12 år (musik+gris)
Børn under 12 år (musik)

200,100,50,-

Bestilling og betaling:

Denne gang med helstegt gris!

Kirsten Barner Nielsen
Jens Laurits Olsen

Tlf
Tlf

51 76 73 02
21 29 93 50

Vi har været heldige at få Keld (slagter) og Maja
til at stå for grill og gris.

Kontonr:

9347- 4581019500

Vi åbner for publikum kl. 16.00

VEL MØDT!
www.EndelavesVenner.dk

Musikplanen er:
Kasia Caris
Tru Ba Trio
Kasia Caris
Tru Ba Trio
Fenders
Tru Ba Trio

16.00
16.45
17.30
18.15
19.00
24.00

-

16.45
17.30
18.15
19.00
24.00
02.00

Priserne er:
Musik, gris + ølkort (7 genstande)
ved betaling senest 14/6- 2015

475,-

ENDELAVE APS

MADSTED & BAR
Påske og forår i Cafeen 2015
// 13. ÅRGANG 2015

Indkaldelse til generalforsamling

I Endelave ApS lørdag den 16. maj 2015. kl. 11.00 på Endelave Kro.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab.
5. Behandling af indkomne forslag
- Evt. indkomne forslag vil blive sendt pr. mail til anpartshaverne.
6. Valg af bestyrelse. Alle 5 medlemmer er på valg.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Mikkelsen & Partnere.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der være fælles arbejdsdag.
Indkaldelse samt regnskaber mv. fremsendes direkte til anpartshaverne.
På forhåbentligt gensyn - Endelave ApS

Fredag 27.3
17 – 01
Lørdag 28.3
12 – 20
Søndag 29.3
16 – 21
Onsdag 1.4
12 – 20
kaffe-lagkage 55,-kr.
Torsdag 2.4
Fredag 3.4
Lørdag 4.4

12 – 20
12 – 21
12 – 13
Happy hour

4.4 13.30 – 16 EFK generalf.
4.4 + 17.00 – 01 cafeen åben
Søndag 5.4
16 – 01
Mandag 6.4
16 – 21
Fra 1. april: Nyheder!
Cafeens frokost-bruschettas
(2 for 68,-kr.)
IS-kaffe 45,Åben i weekends som vanligt
resten af april
Campingpladsen åbner
30.04.2015
Nedsatte priser på overnatning!
Med venlig hilsen
Margith Holm
24 46 64 65
Se også hjemmesiderne
www.endelavecamp.dk
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FÆRGEFARTEN
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Husk at færgen skal i dok 20. - 26. april, begge dage incl. I perioden indsættes reservefærge, men
kun passagertransport er muligt.

Passagertallene:
2015:
1873
2292

januar
februar

2014:
2271
2386

Endelave Færgefart

Endelave’s Ny Spisested
… beliggende i Endelave Lægeurtehave
Frokost

Drikkevarer

Sol over Endelave
… røget sild/ørred, syltet løg,
friske urter, rugbrød og smør.

Endelave Øl
Thy Økologisk Øl
Samsø Økologisk Øl
Alm. Pilsner
Rødvin øko.
Hvidvin øko.
Antons Saft øko.

...serveres i tidsrummet 11.30 - 14.00
(Kaffe og kage og drikkevarer 11.00 - 16.00)
kr. 88,-

Hjemmelavet Frankfurter
kr. 88,… tang sennep, dagens salat, grovbolle

gl./fl.
gl./fl.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

50.30,30,20.38/188,38/188.25.-

ENDELAVE’S NY SPISESTED

Frokost Pizza
… vegetarisk eller peperoni

kr. 78/88,-

Oste Tallerken....min. 2 couverter
3 slags øko ost, sødt, sprødt og sylt

kr. 138,-

…...placeret i Lægeurtehavens grønne kulisse,
tilbydes kolde drikke, kaffe og hjemmebag
samt frokost med afsæt i lokale råvarer.

Hjemmebagt Rugbrød
...special blanding med dalar-hvede
fra Endelave - 700 gr.

kr. 25,-

Åbner for sæson d. 1. maj 2015
Alle ugens dage 10.00 - 16.00
(tirsdag lukket)

Kaffe og kage
Kaffe
Kaffe Latte
Kaffe Expresso
Kaffe og Kage
Dagens Kage

v. kok og forpagter Brian L Andersen

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25,35,30,55/65,30,-
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KORT & GODT
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Skab sælges!
- med integreret
køleskab i højre
side og hylder i
venstre side.
Køleskabet er ca.
1½ år gammelt
Længde: 120cm.
Højde 140 cm.
Dybde: 60 cm.

Håndvask og
1 grebs blandingsbatteri.
Beigefarvet dyb håndvask incl.
nyt blandingsbatteri af mrk.
Hans Grohe
Pris: 250,- kr.

Pris: 1000,- kr.
Eller kom med et bud
2 Barstole i eg med sort sæde
Brugsmærker
Pris samlet 100,- kr.

Antikt lille karlekammerskab
2 udv. skuffer og 2 indv. hylder.
Mål: 67 cm b. x 147 cm h. x 42 cm dyb.
Almuemalet i støvgrøn/rustrød farve.
Pris: 1200,- kr.

Henvendelse til Jens Olsen,
Vesterby 41B, 21 29 93 50
Philips 22” fladskærm tv på
fod , model no. 22PFL5604H/12
Næsten nyt. MPEG4, 2 x HMDI,
2 x Scart, VGA, CI-interface

Inge Grosen, Vesterby 52 A, tlf. 21665299/75689005

Sælges for 2.000 kr.
Henvendelse til
Hanne Østerbye
Søndermølle 21, tlf. 20 20 85 80

NYT OM NAVNE
Redaktionsgruppen vil gerne sende
en stor tak til
Inga & Ejnar Hartby
som har doneret kr. 1.000,til Endelavebladet!

// 13. ÅRGANG 2015

Karin Toft, Flyvergården
er stille sovet ind i hjemmet.
Højmark, den 13. februar 2015.
Jens Toft

HAR DU NOGET DU SKAL HAVE LAVET?
Alt forefaldende arbejde udføres - Ingen opgave er for lille

Ring og hør nærmere
Hanne Fabrin, Kongevejen 11

20 11 62 52

Glashuset

Birkunst

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

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

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

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

•
•
•
•

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber
Aut. Kloakmester

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

KROEN
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Nyt om Endelave Kro

ret åbent i krostuen, imens vi får gjort klar til sommersæsonen. Fra d. 14. maj (Kr. Himmelfartsdag)
Det har desværre ikke været muligt at finde en ny vil der så være normalt åben.
helårsforpagter til Endelave Kro, som kan tage over
når Brian Andersen stopper sin forpagtning ved ud- Der er brug for hjælp til mange ting, så har man tid
gangen af april. Forsøg på at sælge bygningerne og lyst til at arbejde på kroen hen over sommeren,
har heller ikke været frugtbare og dermed stod En- det være sig med køkkenhjælp, servering, rengødelave ApS i den kedelige situation, at Endelave ring, barbetjening mv. er man velkommen til at
Kro ville gå sommeren i møde uden at være åben. kontakte mig på michael@endelave-kro.dk.
Jeg har derfor indvilliget i, for at redde situationen Kroen er stadig vores fælles projekt så jeg håber
hen over sommeren for kro og ApS, at forpagte naturligvis at alle, såvel faste som fritids- endelavitter, anpartshavere og ikke mindst de mange
kroen i månederne fra 1. maj til 30. september.
tusinde turister, som gæster øen hvert år, vil beDer er ansat en kok og planerne for kroen er god nytte kroen så vi til stadighed har en attraktiv kro
jævn dansk mad, som vores mor lavede det, til en til glæde for os alle og, ikke mindst, at tilbyde en
pris hvor alle kan være med. Der satses også på at kommende ny helårsforpagter.
få værelserne mere udlejet end tidligere og så
planlægger jeg også med at der bliver morgen- Med venlig hilsen
madsbuffet fra 6:00 til 9:30 på hverdage og 7:00 Michael Rasmussen
Ny forpagter pr. 1. maj
til 10:00 i weekender og helligdage.
Fra d. 1. til 13. maj vil kroen kun køre med reduce-

LÆSERBREV

// 13. ÅRGANG 2015

Endelave skal på den politiske dagsorden

positivt, men ikke nok. For at
bryde med de udfordringer der
Småøer som Endelave skal tilgodeses, da de er en findes på småøerne, må der nogunik del af den danske kulturarv. Jeg har en særlig le konkrete initiativer på bordet.
interesse i, at ø-samfundene består og som øordfører føler jeg også et ansvar for, at ø-boernes Jeg agter at sætte gang i processtemmer bliver hørt. Småøerne må ikke blive over- sen, så vi undgår, at det bliver
set i den politiske dagsorden, selvom en spænden- ved snakken. Dette kan lade sig
de og travl valgperiode venter forude.
gøre ved nogle konkrete udligningsordninger. Vi arbejder lige
Det er ingen hemmelighed, at de geografiske ram- nu på et nyt udspil fra Venstre,
mer har betydning for den almindelige vækst og der skal udligne forskellen melerhvervsudvikling. Det er derfor klart, at Endelave lem midte og ydreområde. Dette
har anderledes vilkår end så mange andre dele af er første skridt på vejen til at tilgodese de engagelandet. Mit ønske er, at vi udligner forskellene så rede ildsjæle, der er bosat på småøerne. Vi skal gøvidt muligt og imødegår de udfordringer der kan re det attraktivt at bosætte sig og drive erhverv på
true med at forringe hverdagen. En ny måling, som småøerne, så de unikke omgivelser der findes i voanalyseinstituttet Wilke har foretaget, viser, at otte res land, ligeledes bliver nydt i fremtiden.
ud af ti danskere er enige med mig – ydreområderne, herunder småøerne, skal have ekstra støtte til Flemming Damgaard Larsen
opretholdelse af lokalsamfundet. Dette er yderst Medlem af Folketinget, Ø-ordfører for Venstre

Der blev indsamlet kr. 1.358,- til Røde Kors,
fra indsamlingsbøssen, der har været
fremme hele sommeren ’14 og
velgørenhedsmiddagen den 20 dec-14
Se åbningstider m.m. på hjemmesiden

Pub-Quiz
Hver fredag kl. 20.20
DOUBLE-UP!

torsdag - lørdag
søndag

19:00 - 20.00
12:00 - 14.00

Kongevejen 15 - Endelave - 8700 Horsens - Tlf. 75 68 90 21 - www.endelave-kro.dk - info@endelave-kro.dk
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april - maj 2015
Opstandelse
Det er endnu engang blevet påske, ugen hvor vi holder fri og får lejlighed
til at tænke nærmere over livet. Det er ugen, hvor kristendommens store
drama genfortælles, og Jesus går ind i Jerusalem for sidste gang for at
fejre jødernes årlige fest; han spiser for sidste gang sammen med de tolv
apostle, han forrådes af sin ven Judas, domfældes og henrettes ved korsfæstelse om fredagen. Alt sammen noget vi godt kan forestille os ske
uden det slår knuder på vores forstand.
Men så kommer det overraskende de følgende dage. På tredjedagen, om
søndagen, finder kvinderne stenen væltet fra og graven tom og får at vide,
at Jesus er opstået, og senere indhentes to disciple på vejen til Emmaus af
en mand, der viser sig at være den opstandne Jesus, og de genkender
ham, da han bryder brødet sammen med dem. Og nu slår vores forstand
knuder og protesterer: er opstandelse mulig? Og hvordan ser dette opstandne legeme egentlig ud?
Det har man diskuteret heftigt den seneste tid, dog ikke nær så heftigt
som i århundrederne efter den berømte påskefest fandt sted, og netop i 2.
Alterbillede, Eltang Kirke, Mogens Hoff
årh. e.Kr. var opstandelsen det mest diskuterede emne blandt de kristne.
Det var dengang den apostolske trosbekendelse blev til, og når der dér
står ”kødets opstandelse” var det fordi de sejrende synspunkter blev gennemtrumfet, og det blev slået fast, at det legeme
vi skal forventes at blive iklædt ved dommedag - i lighed med det legeme Jesus opstod med - er ligeså kødeligt som det,
der danner vores krop i dag.
Sådan var det formentlig ikke tilbage i 1. årh., hvor Paulus’ breve var omtrent enerådende og evangelierne endnu ikke
skrevet. Når det handler om opstandelse, er Bibelen ingenlunde entydig. Hos Paulus kan ”kød og blod ikke arve Guds
rige” (1 Kor 15,50). Det opstandne legeme er noget åndeligt, legemet er forvandlet til noget andet, end det var, ikke længere jordisk men himmelsk; ikke længere forgængeligt men uforgængeligt. Nogen kan godt se det lyslevende for sig,
som da Paulus blev væltet omkuld på vejen til Damaskus, og Jesus talte til ham. Og måske kan også vi håbe at blive væltet omkuld af disse kraftfulde fortællinger, af Ordet selv, og derved se den opstandne Jesus.
God påske!
Jesper Hyldahl, sognepræst

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Jens Peder Baggesgaard mobil
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården:
Kirkesanger: Boje Lund
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Maren Andersen
Kasserer: Anna Marie Søvang
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75 68 90 52
51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
75 83 75 99
75 83 33 39
75 64 32 33
75 68 90 17

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Nedknust materiale
I forbindelse med nedbrydningen er der efterladt en del nedknust beton på matriklen. Det er nedknust til 0-50 mm.
Vi vil gerne ha stakkene fjernet og brugt til noget fornuftigt.
Derfor kan alle hente, hvad de har brug for. Og da det er svært for os at skulle kontrollere alting i menighedsrådet, er vi blevet enige om, at man kan lægge penge
enten i kirkebøssen eller i præstegårdens postkasse. Pengene vil gå til nogen langt
væk, som har mere brug for hjælp, end vi har; altså til Folkekirkens Nødhjælp. Så
det er op til formåen og samvittighed at betale for det, man henter.
Jens Peder Baggesgaard

Fotos fra nedbrydningen

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

APRIL
torsdag d. 2.

Skærtorsdag kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

fredag d. 3.

Langfredag
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 5.

Påskedag
Jens Peder Baggesgaard

mandag d. 6. 2. Påskedag
Aflyst
søndag d. 12. 1. søndag efter Påske
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 19. 2. søndag efter Påske
Karen Holt Madsen
søndag d. 26. 3. søndag efter Påske
Bettina Erbs Hillers

MAJ
fredag d. 1.

Bededag
Aflyst

søndag d. 3.

4. søndag efter Påske
Jesper Hyldahl

søndag d. 10. 5. søndag efter Påske
Karen Holdt Madsen
torsdag d. 14. Kristi Himmelfart
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 17. 6. søndag efter Påske
Aflyst
tirsdag d. 19. Gudstjeneste kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 24. Pinsedag
Jesper Hyldahl
mandag d. 25. 2. Pinsedag
I Lunden, Horsens, kl. 10.00
søndag d. 31. Trinitatissøndag
Jesper Hyldahl

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe Munk Olsen
Birthe Møller Olsen
Lars Herlev
Mette Skjold
Manuela Knudsen
Fotos: Dorthe Munk Olsen og Tove Yde

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
30 20 20 29
40 58 85 28
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DE KOLDE KANINER
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ENDELAVE

”De endelavitiske vinterebadere” - © Morten Ingemann

Forårssamling i ”De kolde kaniner”
Lørdag, den 9. maj kl. 14 – på havnen
Alle er velkomne. Betalende kolde kaniner og landkrabber kan stemme.
Mere info på pælene og Facebook.
Hanne Holm

DU RINGER – VI BRINGER

daglig levering til Snaptun Færgehavn

Åbningstider: mandag - fredag 7.00 – 17.00

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde

lørdag 9.00 – 12.30

tlf. 76 83 21 00

juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk
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OPERA PÅ ENDELAVE
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Tosca
-en tragisk opera i Skippergården
Et drama med helte og skurke, nogen at elske og
nogen at hade.
Puccinis Tosca indeholder alt det, som et rigtigt
drama kræver: Helte og skurke, nogen at elske og
nogen at hade. Et drama om Toscas svære valg,
Scarpias onde planer og Cavaradossis hårde skæbne. Det handler om liv og død. Det er opera, når
det er bedst!
Efter forestillingen opfordres publikum – efter ønske
fra operatruppen - til at ”hænge ud” i Skippergården til en hyggelig passiar og socialt samvær.
Søndag den 5. juli, eftermiddag
(tidspunkt følger)
Forsalg hos Hanne Holm, hh@tekstbureau.dk
Billetpris kr. 400,-

ULVE TIL ENDELAVE
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På grund af den seneste og meget omfattende myxomatose epidemi i
Endelaves bestand af kaniner, har Skov- og Naturstyrelsen besluttet at
der fremover skal ske en forebyggelse, så kaninbestanden ikke bliver så
stor på Endelave, som det var tilfældet ved sidste sygdomsudbrud.
Derfor har Styrelsen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udpeget Endelave som forsøgsområde i årene 2016 – 2020. Forsøget går ud på, at man vil se om
et enkelt ulvepar kan holde øens kaninbestand nede på et acceptabelt niveau. Vi vil fra Styrelsens side
naturligvis gå i dialog med Endelave Jagtforening med henblik på at holde ulvebestanden på et enkelt
par, da vi mener det er hvad øens størrelse kan bære. Til efteråret 2015 vil der blive holdt et møde,
hvor alle er velkomne til at komme og høre om projektet, men allerede nu vil vi fra Naturstyrelsens side
gerne understrege, at ulve ikke er farlige for mennesker.
Jan Kjærgaard, biolog
Naturstyrelsen

Økologisk Besøgslandbrug

Kongevejen 67, Endelave, 8700 Horsens

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

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

Benny Rasmussen
Kongevejen 74
Endelave
tlf. 75 61 56 56
Mobil. 29 78 00 23
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SKOLEN
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Fremlæggelse af projekter

På skolen har vi haft projektuge, hvor der er blevet
arbejdet i to grupper, og forældrene blev efterfølgende indbudt til at overvære fremlæggelserne.
Den lille gruppe havde emne om Grønland, og de
store elever havde valgt at lave et skolebad.
Da forældrene var blevet bænket, sang eleverne en
lille grønlandsk sang (kanon), og Sigge spillede
guitar til. Og så var vi klar til fremlæggelserne.
Mikkel havde lavet et flot Grønlandskort, og han
fortalte om de største byer og klimaet. Mads havde valgt at fortælle om isbjørnen og dens levevis,
Johanne havde lavet forsøg med en isterning og
demonstrerede, at kun en tiendedel af bjerget er
synligt, mens ni tiendedele er under vandet. Mathilde kunne fortælle, at sælen spiser fisk, er blød
og har et tykt lag spæk, så den kan holde varmen i
det kolde vand. Alle læste herefter hver et Heikodigt, de havde lavet. Heiko-digtet følger en fast
skabelon og handler om naturen og noget, vi kan
sanse.

brydes om, som det hedder. Det betyder, at tekst
og billeder placeres efter bestemte regler, så det
ser pænt ud. Så var bladet klar til at gå i trykken,
så det efterfølgende kunne samles og distribueres
til skolekammeraterne. Der ligger nogle eksemplarer af Skolebladet på biblioteket, hvor man kan læse det.
Efter fremlæggelserne blev der budt på forældrekaffe, som i dagens anledning naturligvis hed kaffemik.

Foto: Karsten Kragh Hansen

Tøndeslagning i det fri

Igen i år havde skolen og kirken arrangeret fælles
fastelavnsfest. Efter gudstjenesten var der tøndeslagning på skolen. De mange festligt udklædte deltagere var i år henvist til at udfolde de fysiske aktiviteter udendørs, da scenen til årets dilettantforestilling netop var blevet stillet op i gymnastiksalen.
Heldigvis holdt det tørvejr – men koldt, det var det.
I den store gruppe blev Freja og Samanda henFoto: Karsten Kragh Hansen
holdsvis kattekonge og -dronning. Hos de små
måtte Endelave-børnene lide den tort at se, at det
Den store gruppe havde valgt at lave et skoleblad, var en gæst, nemlig Katrine, der kunne smykke sig
hvor eleverne fungerede både som fotografer, gra- med begge de royale titler.
fikere og journalister, der skrev artikler og lavede
interviews. Da der var tekst og billeder nok til et Boje Lund
blad, skulle grafikerne i arbejde. Skolebladet skulle

vestjyskbank.dk/horsens

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, Endelave

21 46 43 31
Ring og aftal tid

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

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

MUSEET
Vandringer på Endelave
For år tilbage, nærmere betegnet år 2000 fik Museet udgivet en bog af Svend Schou og Steffen Hahnemann med titlen: Vandringer på Endelave, som
omhandler historien om øens landskab og placering
af gårdsteder og huse samt navne og anekdoter,
der stadig forbindes med steder og mennesker,
som har levet dér.
Allerede året efter, syntes samme forfattere, at det
var nærliggende at beskrive selve byen, og den
kunne jo kun hedde: Vandring i Endelave By. Alle
husene har deres egen historie om oprindelse i tid
og slægter, krydret med øgenavne og anekdoter
frem til nutiden. Den blev aldrig færdigskrevet, før
Svend Schous datter Mette fattede interesse for
bogen og har færdiggjort den sidste år sammen
med sin far og suppleret teksten med dejlige fotos.
Det har været et kæmpe arbejde at samle alle trådene, og en stor, stor tak skal lyde her fra Museet.
Herefter er den blevet givet til Museet, hvor en arbejdsgruppe her i vinter har redigeret videre, bl.a.
med et nyt afsnit om husene på Vesterby. Nu er vi
ved vejs ende og manuskriptet kan blive trykt med
udgivelse sandsynligvis i forbindelse med museets
sæsonåbning, som I venligst bedes bemærke, vil
blive den 16. maj, da færgen jo reducerer billetpriserne i de sidste 2 uger af maj måned, og vi dermed håber på flere turister.
Kend dit hus!- Ja vi håber selvfølgelig, at I øboere
og andet godtfolk med rødder, kendskab eller interesse i øen vil tage godt imod bogen, som kun vil
kunne købes på Museet.
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frugttræer af gamle Endelave-sorter, borde og
bænke, meget centralt beliggende og tæt ved havnen. Her kunne også afholdes forskellige aktiviteter, markeder osv. Men vi ser også frem til at den
gamle kampestenslade, som er klassificeret som
bevaringsværdig, (museumsbygningen er totalfredet) vil blive retableret til en smuk og brugbar bygning, så området i sin helhed kan blive et nyt attraktivt værested!
Husk generalforsamlingen
den 21. april 2015 kl. 20.00
på Biblioteket
Med venlig hilsen
Endelave Museum
Inge Grosen

Vi fortsætter sidste års tema udstilling om
”Endelave i krigsårene 1940 – 1945”, da emnet i år
falder godt i tråd med diverse udstillinger og foredrag over hele landet i anledning af markeringer og
jubilæer
for
begivenhederne
dengang.
Vi
”opdaterer” og supplerer udstillingen med lidt nyt.
Vi glæder os til at se jer i den nye sæson!
For tiden sker der mange fysiske ændringer af præstegårdsområdet, med målrettede angreb fra store
maskiner er bygninger væltet, sorteret, fjernet og
tilbage ligger et lag pulveriserede mursten over
byggetomterne som et minde om, hvad der har
været. Man lader blikket søge hen til resterne af
den gamle have med gamle træer, videre forbi
præstelunden, ned over markerne med et havkig i
horisonten. Her på denne ”nye” gårdsplads kan
man forestille sig dejlig grøn oase med nyplantede

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

17

NATUREN OMKRING OS
Forårsfornemmelser

Åh, skønne morgen, hvor solen netop er krøbet over
horisonten og skinner mellem træerne ovre i Præstelunden. Nu kan jeg vist godt tage øretelefonerne ud
efter at have hørt DR P1 DAB den sidste times tid, og
velinformeret om vejrudsigt og de seneste begivenheder i ind- og udland kan jeg nu roligt lette på dynen
og stå op. Lise og katten sover roligt videre, og jeg
undgår at lave for meget støj. – Når jeg kommer ned,
sidder alle gråspurvene og enkelte skovspurve allerede ude på hækken og venter på at blive fodret. De er
næsten så tamme, at jeg kan komme helt hen til dem,
før de flytter sig. Og straks efter at de har indtaget
foderbrættet, myldrer musvitter, blåmejser og grønirisker til for at få nogle af solsikkekærnerne. Af og til
forstyrres idyllen, når spurvehøgen kommer susende
fra forskellige vinkler. Det er dog sjældent, at den har
held med sig, da alle fuglene straks søger ind i min
meget brede og tætte hæk, hvor de sidder beskyttede
mod den overhængende fare. Og så bliver der skældt
ud – godt man ikke kan forstå alle de eder og forbandelser, der bliver slynget efter fredsforstyrreren, og
efter nogen tid flyver den videre på sin jagt efter dens
morgenmad.
Jeg går i disse dage og ser lidt efter mågernes aktiviteter. Det er snart silde-tid, og jeg skulle gerne høste
lidt af denne prægtige spisefisk, som jo kan tilberedes
på så utallige måder. – Jeg har prøvefisket et par gange efter stenbideren, men jeg må vist erkende, at
denne fisk ikke længere kommer på vore kanter. Alle
andre steder hører man om fangster, og der har vist
været store fangster, da priserne på stenbider-rogn er
faldet en del. – Skrubberne er kommet ind på lavt
vand allerede, og en del hunner har gydet og er begyndt at lægge huld på, så de snart er værd at gå efter. – Hunskrubben er fredet, hvis den ikke har gydet, og rognsækken måler lidt over halvdelen af hele
fiskens længde. – Ørrederne er ikke nemme at få til at
bide, da deres fordøjelse går noget langsom ved vandtemperaturen på ca. 5 gr. som er tilstanden på dette
tidspunkt. Jeg havde dog fornøjelsen i dag at se et
kraftigt kølvand fra en pæn ørred, som dog blev forstyrret af min skygge, som faldt et godt stykke ud i
vandet, da jeg havde solen i ryggen. Men det bliver
snart andre tider, og jeg skal nok få held med mig en
anden gang. – Gad nok vide om den højere vandtemperatur, som vi har i år, kan få børsteormene til at
sværme tidligere, eller om det er solens højde, som er
bestemmende for tidspunktet for denne vandaktivitet,
hvor ørrederne har deres helt store spisegilde. Det
plejer at ske omkring starten af april.
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begyndte jeg i starten af april, og det må jeg vist også
kunne i år. De er måske allerede derude nu, men det
får vente. Der er nok andre ting, som presser sig på,
f.eks havearbejdet, - uha! – Total fornyelse af badeværelse. – Fældning af træer sammen med genboen.
Ja jeg kommer vist ikke til at kede mig, hvad jeg dog
aldrig gør, da jeg altid har en pæn stak nye bøger liggende, som jeg skal have læst.
Det er stadig småt med kaniner efter deres sygdomsperiode. Der plejer ellers ikke at gå så længe, som det
har gjort denne gang, før de optræder i større antal.
Man ser næsten lige så mange harer som kaniner i
dag. Og vi har næsten ingen harer! - På min morgenvandring så jeg dog en kanin i fuld firspring over flyvepladsen på hjemturen. Jeg havde været ude at se
på den nye tange ved Suderbjerget. Fra færgen havde
jeg en dag med lavvande set, at denne tange strakte
sig meget langt ud, men det var ikke så udpræget,
som det havde set ud fra vandsiden. Der bliver dog
stadig lagt til, så denne brede sandtange skyder sig
ud og måske ændrer vandstrømmene sammen med
udvidelsen af havnen. Man kan se, at strømmen om
havnen slår et sving ind mod land ca. 30 meter ude
fra stensætningen. – Min tur gik dog lidt længere ud
til Kloben, hvor jeg kunne se lidt på fuglelivet i strandsøen. Og hvor var der dog aktivitet af ænder, gæs og
vadefugle. – Noget jeg også lagde mærke til var, at
der næsten ikke var nogen sæler ude på Møllegrunden, men de kan jo netop være ude at søge føde, da
de efterhånden skal langt omkring for at få nok at spise til at holde fedtlaget ved lige.
Mine skovduer i haven har længe været i gang med
redebygning, og hunnen ligger vist på æg, da hannen
tilsyneladende er blevet pælesidder, og tålmodigt sidder afventende, hvis han da ikke skal ud at finde lidt
godt til fruen, eller måske afløse med rugningen. –
Forleden dag måtte jeg redde en gærdesmutte ude i
vor udestue. Katten forsøgte forgæves at fange den,
men jeg fik fat i den bag
en hynde, hvor den havde
søgt skjul. Den var meget
glad for at blive lukket ud
i det fri, og jeg kan så
måske glæde mig over
dens dejlige sang hele
foråret fra tidlig morgen.
Børge Birkmose

Og så er det jo også snart rejetid. Det kræver dog en
noget højere temperatur, så man ikke bliver helt forkommen, når denne aktivitet skal udfoldes. Sidste år

Ørnevej 18 | 8766 Nørre Snede | tlf. 75 77 10 40 | www.nrsnede-avis.dk | mail@nrsnede-avis.dk
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HUSHOLDNINGSFORENINGEN
Godt 40 personer deltog i Husholdningsforeningens
Forårsfest d.12/3.
Vi havde en hyggelig aften, hvor Mette Skjold over
aftenen slog tonerne an til fællessang og Thomas
Fenger læste uddrag af sin nyeste bog, der faktisk
først er på vej i trykken. Så her var virkelig tale
om en snigpremiere.
Igen i år bistod Brian med mad fra kroen, og han
havde givet den traditionelle nakkekam et velsmagende, moderne udtryk ved at kombinere med
stegte grøntsager og kartofler samt en krydret
sovs. Citronfromagen til dessert var et sikkert hit.
Under kaffen tog Hanne Krogh ordet med en orienIndkaldelse til generalforsamling
Endelave Husholdningsforening
9. april 2014 på Endelave Kro
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tering om foreningens aktuelle situation: 3 bestyrelsesmedlemmer går af på den kommende generalforsamling og ønsker ikke genvalg. Det vil sige, at nye skal melde sig på banen, hvis foreningen skal bestå. Vi vil derfor opfordre til at møde op
på generalforsamlingen, selvfølgelig allerhelst som
kandidat til bestyrelsen. Vigtigt er dog også, at alle
kan give deres holdning om fremtiden til kende.
Sæt derfor x ved d. 9/4 kl. 20.00 på Kroen til generalforsamling.
Bestyrelsen

*)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsesformandens beretning
4. Kassererens regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Valg af bestyrelse og suppleanter *)
6. Valg af revisor
7. Indkomne punkter
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Den nuværende bestyrelse:
Monica Birkmose – ikke på valg
Birthe Olsen – ikke på valg
Hanne Krogh – udtræder af bestyrelsen efter eget ønske
og er derfor på valg
Lene Iversen – på valg og ønsker ikke genvalg
Susanne Lindgaard (1. suppleant) - på valg og ønsker
ikke genvalg
Manuela Knudsen (2. suppleant) - på valg og ønsker ikke
genvalg
Bestyrelsen i Endelave Husholdningsforening

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indleveres skriftligt til formanden senest d. 2. april 2015
(7 dage før generalforsamlingen afholdes)

NYBOLIG HORSENS EJENDOMSKONTOR
Vitus Berings Plads 6 - 8700 Horsens - Tlf.: 76 28 26 00
E-mail: 8701@nybolig.dk - www.nybolig.dk
mandag - torsdag: 9.00 - 17.30

Åbningstider:
fredag 9.00 - 17.00

lørdag/søndag: efter aftale
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ELEKTRICITET PÅ ENDELAVE 2
I forrige artikel om elektricitet på Endelave blev det
nævnt, at elværket i 1930 ved opførelsen fik et
batteri med en kapacitet på 54 ampere, og kapaciteten blev i 1950 øget til 72 ampere. Man kan sammenligne batteriets kapacitet med det gennemsnitlige elforbrug, som det skal kunne hamle op med.
Batteriet kunne i 1930 sikre øen en stabil normal
elforsyning i gennemsnitligt 15 timer og i 1940 i 16
timer uden elproduktion. I 1950 var det reduceret
til 4,6 timer og i 1955 til 2,7 time. I 1930’erne og
1940’erne kunne batteriet derfor give et væsentligt
bidrag til at opretholde en stabil spænding på øens
elnet, så dieselmotoren med generator kun skulle
arbejde en del af tiden. Det gjorde det også lettere
at supplere dieselmotoren med en el-producerende
vindmølle. Selvom vinden er lunefuld, kunne batteriet sikre en stabil elforsyning på kort sigt.
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de anførte Vindstyrker er 10 % fem procent mindre
end garanteret.”
”For F. L. Smidt & Co. A/S underskrives med Forbehold af Firmaets Approbation indenfor en Uge fra
Dato. Endelave d. 10. Januar 1940.” Firmaet ømmer sig i en svarskrivelse d. 13.1.1940 til Endelave
Elværk over de hårde vilkår, som den udsendte repræsentant for firmaet måtte lade indgå i aftalen,
men vilkårene accepteres dog, bortset fra at vindhastigheden ved afprøvning af møllens ydeevne
ønskes øget fra 8½ til 9 m pr. sekund. I telefonsamtale d. 17.1.1940 mellem Fl. L. Schmidt og bestyrelsesmedlem i elværkets bestyrelse, købmand
Mathias Christensen, accepterer elværket denne
ene ændring.

F. L. Smidt & Co. A/S indgik d. 10. januar 1940 en
aftale med Endelave Elektricitetsværk I/S om levering og opstilling af en elektricitetsproducerende
vindmølle til Endelave: ”Firmaet forpligtede sig til
at levere ”De mekaniske og elektriske Dele til en F.
L. S. Aeromølle med 2-vinget Propel af Vingehjulsdiameter paa 17½ m, med 30 kW Jævnstrømsdynamo samt diverse elektriske Dele. Pris: kr.
27.900, Fragt: Kr. 300, Montage og Igangsætning:
Kr. 1800, Tårn af Jernbeton svarende til en Centerhøjde af Propelakslen paa 24 m: Kr. 10.900. Salgspris for ovenstående Arbejder og Ydelser, i øvrigt
udført i Overensstemmelse med Tilbud fra F. L.
Smidth & Co. A/S af 31. dec. 1940, bliver saaledes:
Kr. 40.900.”
”Dynamoen indrettes for 440-600 Volt og løbende i
Kuglelejer. Tavlen for Instrumenter og Afbrydere
opstilles i Elektricitetsværkets Maskinrum, idet
Vindmotoren opstilles umiddelbart ved Værket og
Kablerne fra Vindmotorens Taarn til Tavlen medleveres og tilsluttes til Samleskinnerne paa samme
Maade som de existerende Dynamoer er tilsluttet
Samleskinnerne, saaledes at Anlægget er klart til
Brug.”
Det aftales, at 90 % af købesummen betales ”naar
Aeromotoren er igangsat og indgaaet i den daglige
Drift” og de sidste 10 % betales ”naar Garantitiden
ifølge §7 er udløbet.” ”F. L. Smidth & Co. A/S garanterer, at Anlægget vil være i Stand til at yde 15
kW ved en jævn Vindstyrke på 6½ m pr. Sekund og
30 kW ved en jævn Vindstyrke paa 8½ m pr. Sekund. Saafremt det skulle vise sig, at Ydelserne af
Aeromotoren ved de Anførte Vindstyrker er mindre
end de ovenfor garanterede, skal der som Erstatning for en saadan mindre Ydelse ske et fradrag i
Kontraktprisen beregnet som 10 % af Kr. 30000 =
Kr. 3000, saafremt Gennemsnittet af Ydelserne ved

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
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Elværket, Aeromøllen, elværksbestyrerens bolig og
præstegården i 1949

”Leveringstiden er aftalt som følger 3½ Maaneder
ab Fabrik efter endelig Ordre, for saa vidt angaar
maskinelle og elektriske Dele, medens Byggearbejdet vedrørende Taarnet paabegyndes saa snart
Vejrforholdene tillader det og fuldføres paa syv
Uger derefter med Forbehold af Vejret.” I oktober
1941 er ingeniør Smidt på besøg på Endelave for at
til se møllen, og den fungerer godt bortset fra et
lidt højt olieforbrug, som der findes en løsning på.
To af elværksbestyrer Magnus Petersens børn, Lise
Kaaberbøl og Bent Møller Petersen, fortalte til Mogens S. Christiansen, at ”Engang i '44 måtte F. L.
Schmidt tilkaldes, da møllevingernes voldsomme
vibrationer forårsagede, at betonen i tårnet slog
revner. Der blev så bygget betonstivere på. Og erfaringen herfra blev benyttet overalt i landet. Mor
var altid så nervøs, når far skulle male møllevingerne. Og Ingeborg skældte ud, når far lod os lege
deroppe i tårnet. Selv husker jeg også værket som
noget meget spændende. Og det allerbedste var at
få lov til at kravle op i mølletårnet, hvor den sidste
af træstigerne var helt lodret. Og så kunne man stå
der i lange tider og nyde udsigten. En fornøjelse
som forældre og tanter ikke hørte noget om." EFKbladet 2001. Møllevingerne sad stadig på deres
plads på møllen på foto fra 1960, mens de mangler
i 1970. Men tårnet står der stadig, og nu er det vigtigt til at sikre den trådløse kommunikation på øen.
I de første krigsår udviklede cementkoncernen F. L.
Smidth sammen med flyfirmaet Kramme & Zeuthen
Aeromøllen, en ny jævnstrømsproducerende mølle-

ELEKTRICITET PÅ ENDELAVE 2
type med aerodynamiske
træpropeller designet af
flykonstruktør Helge Petersen. Der blev bygget i
alt 25 møller i Danmark
som den på Endelave,
men desuden 4 større
møller med tre vinger
med en rotordiameter på
23 m anbragt på et knap
30 meter højt betontårn.
Mølletårnet til en af disse
trevingede
Aeromøller
står stadig i Bogense,
men uden vinger.
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man at bevare elværket til at blive sat ind, hvis
strømmen fra fastlandet skulle svigte.

For de allerfleste var det et stort fremskridt at få
vekselstrøm i hjemmet, men ét sted var det anderledes: Søndermølle 19. Grunden blev i 1909 købt af
sømand og senere fisker og tolder Karl Mathiasen
(1881-1959), som i 1906 var blevet gift med Olivia
Martine N.K. Østergaard (1880-1942). Huset blev
opført af murermester Peder Ole Østergaard til hans
datter og svigersøn i 1910. De fik tre døtre - Karla
som flyttede til Horsens, Petrea der døde som 20årig, og Erna (1912-2003) som boede i huset i det
meste af sit liv. Erna Vikkelsø Mathiasen blev i 1945
gift med naboen i Søndermølle 17, sadelmager Jens
Johan Hansen, der døde efter 4 måneders ægteEn jævnstrømsafbryder skal
Endelave blev fra 1930 skab. Deres fælles datter Johanne voksede op samvære kraftig for at undgå
forsynet med jævnstrøm men med sin mor i morfarens hus, som de siden
farlige gnister. Søndermølle 19.
fra elværket, som lå ved overtog.
siden af præstegårdsladen og fra 1940 fra Aeromøllen ved siden af elvær- Hjemmet fik vel indlagt jævnstrøm engang i 1930’ket. Sidst i 1960’erne overvejede befolkningen på erne eller 1940’erne som de fleste på øen. I 1971
øen at udskifte det nedslidte elværk og vindmølle blev jævnstrømmen på øen erstattet med vekselmed et kabel med vekselstrøm fra fastlandet. Man strøm fra det nye elværk på Kongevejen og i 1974
var i kontakt med Bjerre Hatting Herreds Højspæn- fra fastlandet. I Energimuseets registrering står, at
dingsværk, men tanken blev opgivet på grund af ”I hjemmet ville man ikke betale for at få vekseludgiftens størrelse. Men jævnstrøm kunne man ikke strømmen ind, så de ældre anlæg blev, som de var,
nøjes med i længden. Den satte en bremse på man- og hjemmet blev koblet fra elnettet. Huset har genge ønsker på øen. Man kunne ikke som på fastlan- nem de seneste år været fritidsbolig - og uden el. I
1998 ville ejerne gerne have el igen, og de gamle
det tage moderne udstyr i brug.
lamper og installationer blev nedtaget af giver for
1. april 1970 blev Endelave inddraget i Horsens HPK El i Hedensted.” På den måde blev installatioKommune, som en del af den store landsdækkende ner fra en privat jævnstrømsforsyning bevaret for
kommunalreform. Det betød bl.a., at elforsyningen eftertiden. De blev afleveret til Horsens Industrimupå øen kom under Belysningsvæsenet i Horsens. seum, som overHer besluttede man at lave et helt nyt elværk på lod dem til Enerved
øen, da de gamle maskiner var nedslidte, og et ka- gimuseet
bel til fastlandet ville blive for dyrt. Det nye elværk Tangeværket. Det
blev taget i brug i maj 1971, og det lå uden for by- er et synligt minen af hensyn til motorstøjen - Kongevejen 63. Det de om en tid for
blev udstyret med to store dieselgeneratorer. Hvis få årtier siden,
den ene gik i stå, startede den anden automatisk. hvor vekselstrøm
en
umulig
Alle kabler og ledninger på øen blev gravet ned i var
drøm på Endelave
jorden til stor glæde for beboerne.
Anders Grosen
Elforsyningen fra elværket på øen fungerede desværre ikke godt nok. Der kom flere strømafbrydelser trods udskiftninger af motorer på elværket, og
Horsens Belysningsvæsen vurderede, at alternativet
til kablet var anskaffelse af en ny motor til 600.000
kr., og på langt sigt kun ville det kun være en midFrilagt rest af det el-kabel som forbinlertidig løsning, da elforbruget på Endelave var
der Endelave med fastlandet.
stærkt voksende. 28. august 1974 blev der lagt
Endelave Museum.
15,2 km stærkstrømskabel mellem Endelave lige
nord for Kloben og Sønderby ved As Vig, og elkablet
blev taget i brug d. 7. november samme år. Man
mente dog, at selv det nye kabel ikke ville give fuldkommen sikkerhed mod afbrydelser. Derfor valgte
ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
Endelave,
8700 Horsens
endelave-museum@mail.dk
www.endelave-museum.dk

Åbningstider:
Juni og August, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16, tirsdag lukket
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 75 68 90 05
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ÅBNINGSTIDER
BIBLIOTEKET

Kongevejen 30

mandag

1500 - 1600

onsdag

1900 - 2000
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LÆGEN

Kongevejen 48

Konsultation:
Kongevejen 68 mandag - fredag

POSTHUSET

830 - 900

Telefon-konsultation
mandag - fredag

PAKHUSET
mandag, onsdag
og torsdag

1000 - 1130

1530 - 1630

tirsdag

1615 - 1800

fredag

1000 - 1200

tirsdag

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

www.endelave.dk

615 - 715
1530 - 1730

Havhornet 4

1000 - 1500

615 - 715
1245 - 1345

1000 - 1100

og i øvrigt efter tidsbestilling

mandag, onsdag
og torsdag

Søndermølle 1

fredag

615 - 715
900 - 1100

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

Hjemmesygeplejerske

Sanne Gyde

51 37 33 93

Lægehuset

Allan Bacher

75 68 90 23

NRGi (elforsyning)

Driftsafdelingen

87 39 04 04

Renovation og udlån af containere

Carsten Jørgensen

21 27 50 70

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Spildevand / kloak

Horsens Vand

20 80 13 50

Vandforsyning

Frede Lassen

20 80 13 53

FORENINGER, BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Karsten Kragh Hansen

26 27 90 88

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

75 68 90 26

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Husholdningsforening

Formand

Hanne Krogh

86 43 43 02

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

75 61 56 56

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

Endelaves Venner

Formand

Kirsten Barner Nielsen

51 76 73 02

Grundejerforeningen på Lynger
Landsbyrådet - Horsens Kommune

Formand
Kontaktperson

Walther Knudsen
Jørgen Holm

29 72 87 25
20 61 17 17

Skolebestyrelsen - Endelave Skole

Formand

Ghita Hansen

75 68 90 88

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Ø-sammenslutningen

Repræsentant

Jens Laurits Olsen

21 29 93 50
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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder
1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man
kan nu også købe bladet som elektronisk webabonnement, se venligst længere nede på siden.

Deadline: 1 måned før udgivelsesdato.
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:

artikel@endelavebladet.dk

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 redaktionsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbeholder sig retten til at forkorte indlæg.

Regler for ”Stafetten”
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Endelave. Det må meget gerne handle om noget aktuelt, 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 bladudvalget, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
gå videre til.

Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.
Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
Annoncer
Prisen for annoncer er følgende:
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. HerSpaltemillimeterpris
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be1 udgivelse
3,00 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
5,25 kr.
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter
3 udgivelser
7,50 kr.
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser

Henvendelser vedrørende annoncer:
Redaktionen
E-mail:
info@endelavebladet.dk

9,00 kr.

Pr. blad
3,00 kr.
2,62 kr.
2,50 kr.
1,50 kr.

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

Abonnementstegning
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til:
Redaktionen
E-mail:

info@endelavebladet.dk

Priser:

100,00 kr. som web-abonnement
225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse

Frivillige bidrag modtages med tak på
konto nummer i Nordea:

Reg-nr:

2500

Kontonr: 0747 515239

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller Olsen
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
anders@endelavebladet.dk

Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 66 52 99
inge@endelavebladet.dk

24 63 98 33
tove@endelavebladet.dk
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