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Den gamle skole – del 2 
Når folk har spurgt mig hvad det magiske er ved Endelave, så har mit svar ofte været, at det tager en hel dag 
at bage pandekager. Først skal man ud til Jørgen og Elsa og hente æg, og der kan man jo godt falde lidt i 
snak, klappe en hund og se lidt på killinger. Så til købmanden for at købe mel og der møder man så igen et 
par stykker, hvor man lige skal høre, hvordan alting står til. Og til sidst ned til Lars efter mælk og så er den 
dag næsten gået. Den er ikke gået med ingenting, men med at se og høre og sludre om stort og småt - netop 
det som binder folk sammen på sådan en ø. 
 
I alle de mange år vi har haft Den gamle skole har rollerne været fint fordelt. Per har altid haft et projekt med 
at skille noget ad og samle det i en ny og bedre udgave. Flemming har holdt sig a jour med sommerens Tour 
de France, diverse fodboldslutrunder akkompagneret med en bassolo og Anne Marie har sørget for kaffe og 
friskbagt brød. Og som Per skrev i sidste udgave af stafetten har min ubestridte opgave i høj grad været uden 
for matriklen med at holde kontakten ved lige til alle de dejlige sociale relationer vi har haft og har på Endela-
ve. Så for at leve op til mit interne ry i Den gamle skole som både festabe og nyhedsredaktør vil jeg tage sta-
fetten op og lække lidt... 
 
Man bestemmer jo ikke altid selv hvornår, hvordan og hvorfor man skaber kontakter til andre. En morgen, 
hvor vi havde været til en herlig fest om aftenen, vågnede vi meget tidligt ved en uvant lyd uden for vores 
soveværelsesvindue. Der stod en ko med hovedet ind ad vinduet. Jeg skyndte mig ud og konstaterede at ha-
ven og hele lægeurtehaven var fuld af køer. De hyggede sig på gangene i lægeurtehaven med at smage på de 
forskellige krydderier og så stort på dødningehovederne på de giftige planter. Jeg tænkte straks på, at det 
måtte være Hans' køer, så selv om klokken kun var 5, så ringede jeg til Hans og vækkede ham, men han var 
sikker på at have helt styr på sine køer. Jeg måtte prøve nye kontakter. Så fik jeg fat på Jørgen Knudsen og 
Troels, som stillede op som cowboys kl. 5 på en gammel knallert og uden lasso, men vi fik drevet køerne sam-
men og hjem i indhegningen. 
 
En anden fantastisk oplevelse var, da vi fik lov til at lave pølsekursus i lægeurtehaven. Sammen med Troels og 
Karen Lund fik vi en ide om at lave et lille dagskursus med ølsmagning og pølsefabrikation helt fra bunden - 
med pølsehorn, tarm og friske krydderurter fra bedene. Det blev et tilløbsstykke efter vi havde slået plakater 
op på alle lygtepæle under sloganet: ”Alle kan lave pølser". En flok norske damer har siden tryglet om, at vi 
skulle gentage succesen og udbyde Pølse2 for øvede. 
 
Og den gang for mange år siden, da Jan fra dyrlægehuset på Søndermølle skulle holde rund fødselsdag og 
sørgede for at Gunnar Gylling kunne flyve 
en hjem tidligt næste morgen, så man 
kunne passe sit arbejde på fastlandet. Liv 
og lemmer blev sat på spil i en gammel 
propelmaskine fra 2. Verdenskrig for ikke 
at gå glip af en fest på Endelave. 
 
Sådan kunne man blive ved med at beret-
te om de mange sociale arrangementer, 
der har været med til at gøre Endelave til 
et meget værdifuldt sted at tilbringe sit liv. 
De sidste par år har jeg hygget mig med 
at hoppe i vandet med De kolde kaniner, 
men det har i særlig grad været Aktiv Ø-
feries fantastiske tilbud om sejlads jeg har 
nydt at være en del af. Derfor vil jeg gerne 
give stafetten videre til Jesper Madsen, 
som sammen med en masse andre gør et 
unikt stykke arbejde for at børn, unge og 
gamle kan prøve kræfter med forskellige 
former for sejlads. 
 
Birgitte Rønnow - tidligere - Den gl. Skole 
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Løbske køer i Lægeurtehaven 
Foto: Birgitte Rønnow 
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KALENDEREN 
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Strandrensning  
lørdag d. 8. april kl. 10.00 

Mødes på Trekanten 
 
 

Fællesspisning 
lørdag d. 8. april kl. 19.00 

Gymnastiksalen 
 
 

Generalforsamling i Endelave Bådlaug 
lørdag d. 15. april kl. 11.00 

På Endelave Kro 
 

Generalforsamling i EFK 
lørdag d. 15. april kl. 13.30 

På Endelave Kro 
 
 

Åbning af Lægeurtehaven 
lørdag d. 29. april  

Endelave lægeurtehave 
 
 

Åbning af Museet 
lørdag d. 13. maj kl. 13.00 

Endelave Museum 
 

AFLØSER TIL KIOSKEN PÅ ENDELAVEFÆRGEN 
Kioskmedhjælper / 5 mand søges til ansættelse ved Endelave Færgefart 

 
Da en af vore gode medarbejdere desværre har valgt at gå på pension,  

søger vi en ny og frisk medarbejder til kiosken ombord. 
Jobbet vil være på fuld tid i perioden fra d. 19/6-17 til d. 11/8-17                                                

Den resterende del af året arbejdes efter tilkald med varierende time tal.                                  
Der udarbejdes vagtplaner i samarbejde med medarbejderne.                                          

Bopæl på Endelave vil være en fordel til dette job. 
 

Færgen er bygget i 1996, er på 1140 BT og må medtage 245 passagerer og 22 biler.  
Færgen er hjemmehørende på Endelave, og sejler i snit 3 daglige ture mellem Endelave og Snaptun,  

med 1 månedlig afstikker til Horsens. 
Færgens daglig besætning består af 4/5 medarbejdere,  

og du vil blive en vigtig del af et samlet team på 15 medarbejdere.  
  

Har du saltvand i blodet, lyst til at sejle Ø-færge med Danmarks måske flotteste udsigt,  
så ser vi frem til at høre fra dig. 

 

Du er /du har:                                                                      
*Positiv indstilling  -  * Udadvendt  -   * Serviceminded  -  * Lyst til at sejle Ø-færge 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:  
Iht. gældende overenskomst for maritimt personale indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA.  

 

Yderligere oplysninger: 
Fås hos overfartsleder Anders Bech Frandsen på mobil 30 16 72 33. 

 

Info om Endelave: 
Yderligere oplysninger om øen kan findes på www.oen-endelave.dk.  

 

Ansøgningsfrist: 
Sidste frist for ansøgning er: fredag d. 17. april 2017  -  mailes til: abfr@horsens.dk  

ENDELAVE LÆGEHUS 
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Lægen er på Endelave 
onsdag 10.00-17.00og torsdag  8.00-13.00 
Åben konsultation onsdag og torsdag 10.30-
12.00 + efter aftale 
– onsdag er der mulighed for aften-konsultation 
 
Telefon-nummer til læge og sygeplejerske:  
75 68 90 23 
Telefon-konsultation  
mandag til fredag 10.00-10.30 
 
Sygeplejersken kan altid træffes på telefon ved 

akut sygdom eller tilskadekomst. 
 
Ved voldsomt uheld eller skade  
hjertestop og lignende 
Ring 112 for at spare kostbar tid 
– AMK vil så kontakte  
sygeplejersken/læge. 
 
 
Suzanne Larsen 
Sygeplejerske 
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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 

Benny RasmussenBenny RasmussenBenny RasmussenBenny Rasmussen    
Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 
EndelaveEndelaveEndelaveEndelave    
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. 

FÆRGEN 
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DU RINGER – VI BRINGER     daglig levering til Snaptun Færgehavn 

 

Åbningstider:  mandag - fredag 7.00 – 17.00    lørdag  9.00 – 12.30  
 

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde    tlf. 76 83 21 00 

 

juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk 

Her følger passagertallene for de sidste to mdr og 2016 
til sammenligning. 
 
    2017   2016 
januar:    2.314   2.273 
februar:   2.379   2.539 
 
 
Der er 20% rabat i to gange ti uger (uge 16 – 25 og 
uge 32 – 41). 
 
Færgen skal i dok i uge 17, fra den 24/4 til 30/4 begge 
dage incl. 
Der vil ikke være muligt at få biler med afløserfærgen, 
samt booke til personer. Der betales ombord.  
 
Med venlig hilsen 
Endelave Færgefart             
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EFK 
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Beboerforeningen arrangerer  
STRANDRENSNING  
 
LØRDAG D. 8. APRIL 2016, kl. 10.00 
Mød op ved Trekanten 
 
EFK indbyder samme aften til 
FÆLLESSPISNING  
kl. 19.00 i skolens gymnastiksal 
 
Jens Marthin, Anders og Palle vil også denne gang 
stå for menuen: 
 
Culottesteg m. hasselbackkartofler og rødvinssauce 
Grøn salat med lækkert indhold og vinaigre 
 
”Isbutik” - vafler, forskellige slags is og hjemmela-
vet guf og diverse tilbehør. 
 
Derefter byder vi på kaffe og småkager. 
 
Prisen for alle disse herligheder: 
Voksne: kr. 130,00 
Børn: kr. 65,00 
Ikke-medlemmer: kr. 185,00 
 
Det vil være muligt at købe øl, vand og vin til 
yderst rimelige priser. 
 
Tilmelding senest søndag d. 2. april 2017 til: 
 
Birthe Olsen: tlf. 24 48 42 20 
Niels Johan D. Andersen: tlf. 40 38 94 01 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelserne 

EFK indkalder til generalforsamling  
Påskelørdag d. 15. april 2017, kl. 13.30 
på Endelave Kro 
 
Dagsorden:   
1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning  
3. Gennemgang af regnskab  
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  
På valg er: Annette G. Lorentzen, Leif Jørgensen  
og Birthe Olsen 
Leif Jørgensen og Birthe Olsen genopstiller.  
Annette G. Lorentzen genopstiller ikke. 
5. Valg af suppleant.  
6. Valg af 1 revisor 
7. Valg af 1 revisorsuppleant  
8. Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen og kan indleveres til 
Birthe Olsen, Vesterby 41B, Endelave, 8700 Hor-
sens, eller mailes til Niels Johan D. Andersen på 
privat@olefaurskov.dk. 
9. Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

Torsdag den 2. marts kommer Lise og jeg hjem fra en Horsens
-tur, og netop da vi runder hjørnet ved Hovgård på Vesterby 
løber vi ind i et mindre opløb, og vi må naturligvis lige opdate-
res, hvad begivenheden var. – Vi får at vide, at nede på Hov-
gårds mark går en trane rundt. Jeg lånte en kikkert af Lars 
Herlev og kunne straks se, at 300 m nede ad marken gik en 
trane rundt og nippede til de unge spirer på marken. Jeg fik 
hentet mit kamera, og fik da også det sjældne syn i linsen efter 
nogen søgen, da apparatet blev kørt helt ud til højeste ydeev-
ne. – Bedøm selv resultatet. – Det er vist omkring 10 år siden 
vi har set noget sådant her ude i vor ende af øen. 
 
Børge Birkmose 

ET SJÆLDENT BESØG 
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STOR og hjertelig tak, til jer der viste mig op-
mærksomhed, i anledning af min 70 års fødselsdag. 
 
Kærlig hilsen 
Merethe 

Hvis du har en Facebook-profil, 

Så søg e�er og �lmeld dig 

”Ny�en Endelave” 

Her kan du afsæ e �ng og sager på øen, 

spørge om li� �l færgen, give og få gode  

råd og meget andet 

KORT & GODT 
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Nyt fra skolen – marts 2017 
I skrivende stund er forfatteren så småt 
ved at komme i forårshumør. Dagene 
bliver længere, temperaturen stiger, li-
vet vender stille og roligt tilbage til øen i 
form af blomster der skyder op og fugle 
der invaderer øen i rigt antal i disse 
uger. Det gør noget godt ved os alle, 
humøret stiger og vi glæder os over den 
gode tid som venter forude. 
 
Siden jul er tiden på skolen blevet brugt 
til at prioritere kerneundervisningen i 
dansk, matematik og de øvrige basale 
fag. Børnene har arbejdet på forskellige 
niveauer med forløb omkring Sydsudan i 
Natur og Teknik og et forløb i dansk om-
kring ”Drengen med sølvhjelmen”. Man 
kan vel kalde det 
”rugbrødsundervisning” (Skolelederens 
citat) men det skal til en gang imellem. 
 
Lad det være sagt med det samme – vi 
har desværre ikke ret meget anvendeligt billedma-
teriale fra disse forløb. 

 
Men, der har også været plads til lidt 
oplevelser ud over den almindelige sko-
ledag. I weekenden den 4. og 5. februar 
var vi på den årlige weekend i præste-
gården sammen med Jens-Peder. Ud 
over de almindelige hyggeting som spil, 
udnyttelse af præstegårdens overdådige 
badefaciliteter og madlavning så fik bør-
nene i år en meget konkret opgave at 
arbejde med. Kirken er jo under renove-
ring, så de skulle indrette et rum med 
altertavle og kor som kunne bruges ved 
andagten søndag. Det lykkedes, så ar-
rangementet sluttede med et velbesøgt, 
kirkeligt arrangement med andagt og 
pandekager som børnene havde lavet. 
 
I skolernes vinterferie skete der jo det 
beklagelige, at et containerskib grund-
stødte i nærheden af Endelave og forår-
sagede en olieforurening af øens stran-
de. Mange af børnene havde været væk 
fra øen i vinterferien, så den første dag 

var de fyldt op af mange antagelser og forestillinger 
om hvad der var sket. Vi besluttede, at vi måtte en 
tur ned til Søndermølle for at se hvor galt det var 
fat og for at følge oprensningsarbejdet. Vi havde for 
nyligt afsluttet et emne om havet i Natur/teknik 
hvor vi var omkring konsekvenserne af den menne-
skelige påvirkning af miljøet. Så det gav nærmest 
uhyggelig god mening for børnene at se, hvor tæt 
på det egentligt kan komme. 
 
I øjeblikket er vi ved at deltage i et udviklingsarbej-
de om fjernundervisning. Vi har jo gennem et års 
tid ”Skypet” med Alice fra Kenya så børnene kunne 
træne deres praktiske sprogfærdigheder i engelsk. 
Alice har været smaddersød til at sætte sig ind i 
børnenes liv, så de har været trygge ved at snakke 
med hende. Dette projekt skal nu udvides, så vi 
skal samarbejde med Dagnæsskolen, Anholt og en 
grønlandsk bygdeskole om mere fjernundervisning. 
Vi er spændte på hvad det bringer med sig, men 
det er så absolut en undervisningsmetode man skal 
være opmærksom på, på en lille ø-skole, hvor det 
måske en gang imellem kan være lidt vanskeligt at 

SKOLEN 
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Der hygges i Præstegården 
Foto: Karsten Jensen 

Den midlertidige ”kirke” 
Foto: Karsten Jensen 

På ekskursion til stranden for at lede efter olie 
Foto: Karsten Jensen 
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SKOLEN 
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Foråret er lige om hjørnet og snart åbner haven for 
den kommende sæson. 
De første forårstegn er her allerede: blomster,  
knopper på træer og buske, sol og lidt varmere vej. 
 
De nye forpagtere er ved at forberede sig på at åb-
ne haven og det bliver rigtig spændende at møde 
dem i haven, cafeen og butikken.  
Cafeen åbner den 29/4 og traditionen tro inviterer 
foreningen på gratis kaffe og kage denne dag.. Se 
opslag som kommer op i april måned. 
 
Foreningen har holdt sin årlige ordinære generalfor-
samling i god ro og orden.  
Hanne Vistesen genopstillede ikke og i stedet blev 
Tove Yde valgt til bestyrelsen. 
De nye forpagtere Alberto og Pia præsenterede sig 
og fortalte om deres planer for haven. Se artikel fra 
Pia og Alberto andetsteds i bladet 
 
Hvis du/I er interesseret i et stykke jord i folkeha-
ven til økologisk dyrkning af kartofler, urter mm. så 
henvend dig til Tove eller Sanne. 
 
Formandens beretning kan se på Lægeurtehavens 
hjemmeside. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Sanne Gyde 

Foto: Sanne Gyde Ørnevej 18   |   8766 Nørre Snede   |   tlf. 75 77 10 40   |   www.nrsnede-avis.dk   |   mail@nrsnede-avis.dk 

LÆGEURTEHAVEN 
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komme helt ud i hjørnerne i de lidt mere sekundæ-
re fag.  Det vil i høre mere om næste skoleår, lige 
nu planlægges der og laves aftaler mellem de invol-
verede. 
 
Det har været en stabil og rolig periode på skolen 
siden jul, uden de store udsving i hverdagen. Så 
mon ikke det spirende forår kaster nogle lidt eks-
travagante oplevelser og tiltag af sig ?. Det vil jeg 
glæde mig til at fortælle om i næste nummer. Nyd 
nu forårets komme – nu er dagen fuld af sang og 
nu er viben kommet :-) 
 
Karsten Jensen 
 

Altertavle-udformning 
Foto: Karsten Jensen 

Pebertræ i blomst i marts 
Foto: Sanne Gyde 
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Endelave Museum har den 16. marts afholdt 
sin 31. generalforsamling på Endelave Biblio-
tek. 
 
Efter velkomst af Inge Grosen overgår generalfor-
samlingen til at behandle dagsordenen 
Formandens beretning -Museet åbnede sæsonen 
den 15. maj under hensyntagen til færgens turist-
venlige priser – og holdt åbent indtil 1. oktober. 
Som noget nyt har vi forsøgt at holde museet åbent 
om tirsdagene i skolernes sommerferie – dette gav 
ikke  mange ekstra besøgende, men vi mener fort-
sat, at det er en god ide at tilbyde turister denne 
mulighed, og fortsætter ordningen i 2017. 
Besøgstallet er desværre dalet til ca. 850 besøgen-
de, og vi kan desværre konstatere, at antallet af 
busselskaber har svigtet øen noget i 2016 – der har 
også været færre skolebørn. 
 
Årets tema udstilling omhandlede Endelave Mejeri 
(1888 – 1986). Der forefandtes et kæmpe arkivma-
teriale, så det har derfor været et meget stort ar-
bejde at udvælge det materiale, der skulle anven-
des til udstillingen – på samme vis de effekter der 
skulle udstilles. 
 
Mette Roepstorff havde lavet en meget spændende 
udstilling om udvandringen til Alaska omhandlende 
3 Endelave brødre, som omkring år 1900 rejste til 
Alaska og ernærede sig som guldgravere og pels-
jægere og i øvrigt aldrig vendte hjem igen. 
Brandsprøjten har gennemgået en større renove-
ring og står nu som et flot blikfang i museumsgår-
den. 
 
Museet har af menighedsrådet fået grønt lys til at 
”låne den nordre ende af stenladen” til udstilling. 
Vi er nu så langt, at vi i år skal indrette denne del 
af museet så der kan åbnes for gæster i 2017. 
 
Endelave Museum gennemførte 2 arrangementer i 
det forløbne år, dels den årlige kulturhistoriske tur 
med Anders Grosen – hvor man i 2016 koncentre-
rede sig om den sydlige del af øen. Herudover gen-
nemførtes foredrag med Kåre Kristensen fra Rønde 
omhandlende S/S Norges forlis ved Rockall ved 
Skotland. Når dette er ekstra interessant, skyldes 
det at Endelave drengen Karl Mathiesen spillede en 
afgørende rolle i redningsarbejdet, da han som ung 
besætningsmedlem påtog sig ledelsen af den ene 
redningsbåd, der efter flere dage i rum sø uden 
megen mad og drikke blev reddet. 

Bogen om Vandringer i Endelave by blev meget 
hurtigt udsolgt hvilket har betydet, at der er op-
trykt en redigeret 2. udgave (få rettelser og enkelte 
tilføjelser). Herudover har Mette Schou lavet en ny-
opsætning af den gamle udgave af Vandring på En-
delave, og med assistance fra lokale museumsfolk - 
som via tidkrævende research arbejde i de gamle 
arkiver - lykkedes det at udgive dette værk i sen-
sommeren 2017 med økonomisk støtte fra Hede 
Nielsens familiefond. 
Salget af denne ny-udgivelse går strygende ikke 
mindst fra Per Hensens købmandsbutik.  
 
Afslutningsvis takkede Inge Mogens Olsen og Jens 
Olsen – der ikke ønskede at genopstille til bestyrel-
sen - for et godt og konstruktivt samarbejde. 
Herefter gik man til regnskabet, som viste et min-
dre driftsunderskud. Regnskabet blev godkendt og 
ligeledes budgettet for 2017 
 
Genvalgt til bestyrelsen blev Mette og Inge og ny-
valgte blev Kirsten Nielsen og Margit Larsen. 
Gitte Lindgaard og Sonja Elgaard valgtes til supple-
anter. 
 
Palle Dupont Kristensen 
Sekretær 

SKOLEN 
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Nyt fra bladet 
I redaktionsgruppen er vi stolte af på 15. år at ud-
give vores fælles ø-blad. Det er jo, som så meget 
andet på Endelave, baseret på en stor frivillig ind-
sats, som hver anden måned, udmunder i det pro-
dukt du som læser sidder med i hånden. 
Vi arbejder løbende på at forbedre bladet, så det 
også i fremtiden er værd at læse og værd at sende 
materiale til. 
I det sidste lange stykke tid har det dog knebet for 
en del af bidragsyderne at overholde vores deadline 
op til udgivelse. Derfor har vi set os nødsaget til at 
indføre nogle nye retningslinjer for at kunne få det 
til at ”nå sammen” fremover. 
Derfor, fra næste udgivelse, vil alle artikler, der 
indkommer efter d. 6. i måneden før udgivelse, ud-
løse et gebyr på 0,50 kr. pr. ord i artiklen og 2 kr. 
pr. billede. 

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstå-
ende, men kun efter aftale med redaktionsgruppen 
inden d. 2. i måneden inden udgivelse. 
De indkomne beløb vil hensættes og vil siden kun-
ne bruges på frivillige initiativer på Endelave 
 

Vi håber, at alle vil tage positivt imod vores nye 
retningslinjer, så vi også fremover kan sikre en god 
og flot udgivelse af vores allesammens fælles ø-
blad. 
 
Endelavebladets redaktionsgruppe 

BLADET 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 
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LÆGEURTEHAVENS NYE FORPAGTERE 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

Lille artikel omkring vores tanker og planer 
for sæsonen 2017. 
Den grundlæggende tanke er, at skabe sammen-
hæng mellem den økologiske lægeurtehave, 
Endelave Øko-Cafe og specialiteter, samt butik og 
produktion. 
Vi går ind for tankegangen ” fra jord til bord” , og 
bruger årstidens råvarer. Dels fra egen 
produktion og dels fra andre (helst) lokale økologi-
ske producenter. 
Dette for at sikre en sund og kemikaliefri kost der 
produceres med hensyn til miljø og dyrevelfærd, 
samt bæredygtighed. 
 
Vi har valgt udelukkende at bruge økologiske råva-
rer, og satser på at få det økologiske spisemærke i 
første sæson. Det kræver mellem 90-100 % økolo-
giske råvarer til madproduktion samt drikkevarer, 
og vi finder det meget realistisk at nå. 
 
Vi åbner cafeen lørdag d. 29. april, og håber I kom-
mer og hilser på os . 
I butikken og cafeen kan man fortsat finde et bredt 
udvalg af økologiske højkvalitetsprodukter som 
i videst muligt omfang , bliver produceret i virk-
somhedens' produktionsafdeling. Vi vil bruge egne 

råvarer, men også meget gerne lokale produkter 
fra Endelave og/eller produkter fra andre småøer. 
På menu' kortet findes internationale retter med 
hovedvægt til det Italienske køkken. Vi satser mere 
på kvalitet end på mængden af retter, derfor et 
overskueligt menukort, med retter egnet til den 
danske sommer , som vi i den grad håber bliver 
varm og tør :) 
 
Vi vil i løbet af sæsonen lave tema-aftener /
arrangementer, med typiske italienske retter, der 
ikke er at finde på menuen. 
Ligesom vi også vil have ” dagens middag”, intro-
ducere nye og anderledes retter mm. 
 
Vi ser et samarbejde med de økologer, der er på 
øen, som en naturlig del af tankegangen, og håber 
på et godt samarbejde til fælles bedste. 
På det mere personlige plan er vi begge meget gla-
de for udeliv/natur, kost, miljøet og mange andre 
ting. 
 
Alberto er uddannet kok/turistfører og Pia er pæda-
gog, med særlig interesse for børn med 
forskellige vanskeligheder. 
Vi nyder at cykle , gå lange ture , træne , kajak, 
sejlads, være i haven mm. 
Vi flytter til Endelave 1. april og glæder os begge 
meget til at komme i gang, få hilst på jer og nyde 
jeres smukke ø. 
 
Mange hilsner Alberto og Pia. 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

 

• Robotsvejsning 
• Smedearbejde  
• Pladearbejde 
• Fremstilling af stålstel til           

møbelindustrien 
• Butiksinventar 
• Enkeltstyks- og seriearbejde 
• Produktudvikling, vi deltager       

gerne i prototype udviklingen  
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

    

Glashuset 

Glaskunst fra eget værksted 

Birkunst 

Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse -  Armbånd 

Kongevejen 40, Endelave - 8700 Horsens 
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk 

Telefon 29 45 81 21 

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

 
Lene Iversen 

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

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

v/ Leif Jørgensen 
Havhornet 15   -   Endelave   -   8700 Horsens 

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

• Skovning 

• Plantning 

• Kulturpleje 

• Hækklipning 

• Græsklipning 

• Beskæring af træer 

• Salg af planter 

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

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

 
 
 

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

 PEJSETRÆ FRA  

 LOUISENLUND SÆLGES 
 

 

 

 

 

Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter 
Sanke træ op til 12 cm i diameter  
Afhentet  pr. rummeter 100 Kr. 

Andre længder og kløvet træ efter aftale 
Levering efter aftale 

 
 

 
 
 

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

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 8. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

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

www.ls-service.dk - info@ls-service.dk  
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 

Sognepræst: Jesper Hyldahl 

Graver: Desirée Hougesen 

Telefon vedr. kirkegården 

Kirkesanger: Susanne S. Kristensen 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Marianne Schønwaldt 

Kasserer: Anna Marie Søvang 

51 23 82 79 

75 64 49 79  

75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 22 98 42 

21 67 01 58 

21 28 24 16 

29 62 09 89 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

april  -  maj  2017 

Konfirmation 

Lørdag d. 13. maj bliver Sigge Kragh 
Hansen og Samanda Skaksen Rasmussen 

konfirmeret i Endelave Kirke.  
Konfirmationen starter 11.15, så alle kan 
nå at komme fra færgen til kirken uden 

stress. 
 

Næste menighedsrådsmøde 
d. 3. maj kl. 10.00  

efterfulgt af syn på kirke, præstegård, 
lade og museum.  

 

Påskedag er det er år siden, at altertavlen i Tyrsted Kirke blev ind-
viet. I et år har det hængt dér og påkaldt sig kirkegængernes op-
mærksomhed med kunstneren Lise Malinovskys stærke farver og 
dramatiske penselstrøg. 
Tavlen er en triptykon. Det vil sige, at den har to positioner: en 
åben, hvor hovedfeltet og de to sidefløje kan ses samt en lukket 
position, hvorved endnu et maleri kommer til syne. Det meste af 
det forgangne år har tavlen været åben, så man har set hovedmoti-
vet, en pietà, der forestiller Maria med den døde Jesus i favnen. 
Men i skrivende stund har tavlen for en tid været lukket, så et mo-
tiv over lignelsen om sædemanden har været fremme og pieta’en 
skjult. Det har nærmest virket som en beroligelse – en pause fra de 
voldsomme følelser, pieta’en skildrer. 
Men på trods af, at jeg, der ’til daglig’ står for alteret i Tyrsted, 
ganske tydeligt kan genkalde mig det i erindringen, så længes jeg 
nu efter at se hovedmotivet igen.  
 

Pietà betyder barmhjertighed eller fromhed. Jeg ved dog ikke, om 
det er de egenskaber, motivet fremmer hos beskueren. For mig 
skildrer maleriet snarer den sørgendes tilstand. Maria, der har mi-
stet sin voksne søn, bliver et billede på enhver, der har mistet.  
Ved en begravelse sidder de efterladte på den øverste bænk i kir-
ken. Ved siden af dem står kisten, hvori den døde ligger kold og 
livløs. De sidder, så de kan se op på maleriet af Maria og den døde 
Jesus, og de ser, at hun sidder, som de selv har siddet: hos den net-
op døde, imens kroppen stadig har lidt af livets varme og føjelig-
hed tilbage i sig. De ser, at hun favner ham i et fortvivlet forsøg på 
at holde ham fast. De ser, at hun holder sin hånd så varsomt om 
hans hoved, som var han stadig et spædbarn, der behøvede hendes 
omsorg. Den, der sidder ved siden af en kiste, må se sig selv i Ma-
ria – deroppe på alterbilledet. 
 

Og måske genkender de så også deres døde i maleriets fremstilling 
af Jesus. Dødens gullige farve har fortrængt den levende huds rød-
men. Hans hånd ligger åben og slap – den kommer aldrig mere til 
at række ud og holde fast og godt om en andens hånd. Hans krop er 
leddeløs og ligesom proportionsforvrænget, som om hans menne-
skeskikkelse allerede er ved at forsvinde. Der er ikke gjort noget 
forsøg på at formilde eller forskønne det indlysende faktum, at 
døden er indtrådt. Det ser den, der sidder ved siden af kisten, og 
han eller hun tænker måske, at sådan som min kære døde, sådan 
døde Kristus. 
 

Og så går der et år. Der er tider med dyb vantro, hvor man tænker, 
at det ikke er virkelighed men en ond drøm. Der er øjeblikke af 
afgrundsdyb desperation, fordi man fuldstændig glasklart forstår, at 
det er virkelighed: den døde kommer aldrig tilbage. 

Men perio-
derne imel-
lem vantro 
og despera-
tion bliver 
længere. 
Der opstår 
roligere 
sindstil-
stande. Der 
indfinder 
sig en 
grundtone 
af sorg-
fuldhed, 
hvor glæ-
den også 
får plads. 
Ja, der er 
måske lige-
frem stræk af tid, hvor man efterfølgende lidt skamfuldt erkender, 
at man glemte at sørge. Man lukkede det indre pietà-maleri, den 
ubærlige smerte – og for en tid hvilede man sit sind ved sæde-
mandslignelsens vegetative ro og alle hans daglige gøremål.  
Den døde er ikke glemt, hverken stemmen, blikket eller den dér 
særlige måde at gå på eller bevæge hånden på. Det er der alt sam-
men i erindringen. Og så opstår der måske en længsel efter den-
gang, sorgen var allermest smertefuld. Eller måske snarer en læng-
sel efter selv at forstå – og efter at andre forstår – at ens nu årgamle 
sorg stadig er lige smertefuld. Så må sidefløjene åbnes igen, så 
pietà’en kommer frem – både den, der bæres i den sørgendes indre 
og den, der hænger i Tyrsted Kirke. For den fortæller, at for Gud er 
ingen sorg for gammel. Han ser den, om den er ny, årgammel eller 
årtier gammel. Og han genkender den som den, han selv følte, da 
hans egen søn døde 

Men til forskel fra dengang for et år siden, så fæstes blikket nu 
måske ikke så meget på døden og sorgen, som på den ro, der hviler 
over Jesu ansigt. Den afspejler ikke smerte og angst; det er, som 
om han i døden ser indad eller ser alt i et forklarelsens lys; som om 
han allerede ved nedtagelsen fra korset er kommet i Paradis. Et år 
efter er det måske det, maleriet mest af alt prædiker: at som Kristus 
døde, skal vi dø; og som Kristus opstod, skal vi opstå. 
 

Glædelig Påske 
Sognepræst Karen Holdt Madsen 

 

Påske 
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Der skal her på kirkesiden lyde et stort tillykke med det nye ”torturkammer” på sko-
len. Tortur er det selvfølgelig ikke, for man kommer jo frivilligt; man knokler det 
man synes, men specielt i starten mærker man efter træning at der var nogle muskler 
man ikke helt var klar over man havde, og som måske også var gået i dvale.  
Jeg er selv bruger af redskaber i et center i Horsens, og jeg kan jo mærke at det giver 
mig velvære at komme igennem programmet. Jeg går rankere, har ikke så ondt som 
før, og bliver også en smule tilfreds med mig selv fordi jeg tog mig sammen til at gå 
derhen i dag igen. 
Det er sundt med en stærk krop; den kan klare større belastninger i hverdagen, bedre 
modstå sygdomsangreb, og én god form gør at vi heler bedre når vi alligevel bliver 
udsat for ydre eller indre angreb udefra.  
Men jeg synes det i bund og grund er kedeligt. Lige så kedeligt som mange synes det 
er at gå i kirke. Men som tiden går, så bliver tiden brugt til at tænke, til at få ideer; 
bl.a. er denne artikel undfanget under træning. For jeg har efterhånden lært at abstra-
here fra musikvideoerne der kører non-stop med popmusik. 
Min pointe er at mennesker er mere end bare en krop. Vi består også af sjæl og ånd. 
Og kirken er fitness for disse dele af mennesket. Det kan godt være det er kedeligt i 
begyndelsen; man kender ikke salmerne, kan ikke huske hvornår og hvorfor man står 
op eller sidder ned. Og det med altergang, er det ikke kun for de professionelle.  
Men efterhånden bliver man vant til salmer og orgel, finder sin rytme i det der sker. 
Det fremmede man har givet sig i kast med bliver kendt og man finder en ro i det. 
Ord som vi ikke bruger så meget i dagligdagen bliver motioneret: død, tilgivelse, 
nåde, frelse, forsoning og mange andre. Ordene bliver kendte og vokser som den lille 
ukendte muskel gør det. Man kommer til at tænke på hvordan de indbyrdes giver ny 
mening, giver mig nye måder at tale om livet på.  
Det er ord som hjælper os med at forklare hvordan vi har det, hvordan livet er, også 
når det gør ondt. Det kan give os større modstandskraft når det svære rammer os. 
Og det er ikke i præstens prædiken alting sker. Ordene i teksterne, i salmerne, i bøn-
ner og velsignelse er de vigtigste. Så kan man enten høre efter præstens prædiken, 
eller stille sidde og tænke; få ideer til hvordan vi kan formulere os selv. 
Så velkommen i kirkens fitness-center om søndagen. Og det tager ikke engang en 
time at få rørt både sjæl og ånd. Og ikke mindst sangmusklen. 

Højskoleformiddag 

Onsdag d. 22. marts kl. 10.00 i Præstegården 

Som det nok er gået op for de fleste, så fejrer vi i år 500-året for reformationen. 
Eller rettere for Luthers opslag af sine teser på kirkedøren i Wittenberg, da refor-
mationen jo var en proces over længere tid.  
 

I den anledning er der udsendt et skrift til samtlige husstande i Horsens Kommune. 
Vores egen Jesper Hyldahl har været med til at lave dette festskrift, og han vil den-
ne dag tage fat i forskellige aspekter af Luther og af reformationen, og måske også 
indlede en samtale om, hvad den har betydet for os. 
 

Programmet er: 
10.00 - 10.30: Kaffe og sang 

10.30 - 11.15: Foredrag 

11.15 - 12.00: Spørgsmål, diskussion, samtale  
12.00 - 13.00: Frokost 
Menighedsrådet er vært ved frokosten, men vi beder om tilmelding  
senest d. 19. marts til jhy@km.dk eller 21 27 17 72 

 
 

 APRIL 

 

 

 

 

 søndag d. 2.   Mariæ Bebudelsesdag  
    Jesper Hyldahl 

 

 

 

 

 

 søndag d. 9.   Palmesøndag 

    aflyst 

 

 

 torsdag d. 13.  Skærtorsdag kl. 19.30 

     Jens Peder Baggesgaard 

        

 

 

 fredag d. 14.    Langfredag  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 søndag d. 16.   Påskedag  
    aflyst 
 

 

 søndag d. 23.  1. søndag efter påske  
    aflyst 
 

 

 

 søndag d. 30.  2. søndag efter påske  
    Karen Holdt Madsen 
 
 

 MAJ 

 

 

 

 

 søndag d. 7.   3. søndag efter påske  
    aflyst 
 

 

 

 

 

 fredag d. 12.  Bededag  
    aflyst 
 

 

 lørdag d. 13.  Konfirmation kl. 11.15 
   Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 søndag d. 14.  4. søndag efter påske  
    aflyst 
 

 

 søndag d. 21.  5. søndag efter påske  
    Bettina Erbs Hillers 
 

 

 torsdag d. 25.  Kristi Himmelfartsdag  
    aflyst 
 

 

 søndag d. 28.  6. søndag efter påske  
    Jens Peder Baggesgaard 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Dorthe Munk Olsen 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 

75 68 90 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 

 

Vi tæller vore dage, 
der hober sig til år, 
og stædigt vokser stakken 

af det, vi ikke når. 
De store ord blir mindre, 
og planer hentes ned 

fra flugt mod morgenstjerner 
til døsig aftenfred. 
 

 

Derfor - på ugens morgen 

må vi herhen igen, 
hvor kirken åbner døren 

som for en gammel ven. 
Og ord får atter mening; 
skønt vi har slidt dem ned, 
kan de forundret synge 

om håb og kærlighed. 
 

Lisbeth Smedegaard Andersen DDS 717 

Fitness 
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Referat fra generalforsamlingen 
Formanden bød velkommen og foreslog Palle Du-
pont som dirigent. Derefter formandens beretning: 
 
Det første arrangement vi havde i beboerforenin-
gens regi, var årets strandrensning. Der var en rig-
tig god tilslutning, også så god at vi kunne få va-
sket øens skilte af. Dejligt med en god opbakning, 
det er jo i alles interesse, at her ser godt ud. Det er 
mit indtryk, at når folk går ved stranden, at mange 
er gode til at tage affald, der ligger på stranden 
med hjem i skraldespanden. Der er ikke så meget 
affald, som de første år, og der smides ikke så me-
get affald ombord fra skibene mere.  
  
Vi har desværre mistet muligheden for at have en 
fuldtidslæge. Så i 2016 stoppede Allan og der er nu 
en fuldtidssygeplejerske og læge to dage i ugen. 
Men eftersom der ikke var nogen fuldtidslæger, der 
havde lyst til at komme til vores dejlige ø, må vi 
sige, at denne ordning fungerer fint. Vi ser helikop-
teren mere her på Endelave, men det er jo en na-
turlig konsekvens af mangel på en læge. Vi har jo 
ret til førstehjælp som alle andre. Det er fint, at vi 
har en læge i de 6 uger om sommeren. Vi har Su-
zanne som sygeplejerske og det fungerer optimalt.  
 
Sidst i juni havde vi borgmester Peter Sørensen på 
besøg. Peter var med på en lille gåtur til Havhornet, 
hvor han så madpakkehuset. Derefter var der møde 
på kroen, hvor Peter fortalte lidt om sine tanker 
omkring Endelave. Han foreslog en bilfri ø – 2 fær-
ger – en til gods og en til personer.   
Denne tanke faldt nu ikke i god jord til næste fær-
geudvalgsmøde.  
Der blev besluttet at den nuværende færge kom-
mer til at sejle minimum 10 år mere – som vi alle 
kan være tilfredse med.  
Vi har været udfordret vedr. arbejdsmiljøet på fær-
gen, endnu en medarbejder er afskediget.  
Vi har været til et møde hos borgmesteren omkring 
dette, han lyttede til, hvad vi kunne fortælle, og 
gjorde os opmærksomme på, at han altid vil tage 
sine medarbejdere i forsvar. Vi har ligeledes været 
til møde om færgens beliggenhed, når den er i Hor-
sens. Placeringen er væsentlig dårligere end tidlige-
re. Der har været en del udfordringer omkring det-
te. Vi arbejder benhårdt på at få færgen tilbage til 
inderhavnen igen – syd for den gamle plads. Den 
gamle plads får vi aldrig igen. Kommer vi tilbage 
dertil, vil afstanden til byen blive næsten 
den samme som den gamle havneplads. Området 
er lejet ud nogle år endnu, så det kan først blive 
aktuelt derefter.  
 
Vedr. færgen har det været undersøgt, om det kan 
være besparende at få nye dieselmotorer. Overfart-
lederen fortæller at denne investering ikke kan be-
tale sig. Et alternativ kan være en hybridløsning. 
Diesel/batteri pakke. Dette vil indebære, som situa-
tionen er i dag, at færgen muligvis må vendes, 
så den ligger fast om natten i Snaptun til oplad-
ning. Dette mener vi ikke er interessant, da vi kun 
kan se at, færgen skal være hjemmehørende på 
Endelave.   
Det nye bookingsystem på færgen funge-
rer desværre ikke optimalt endnu. Det planlagte 
værdikort system kommer ikke til at fungere, så 
det er opgivet. Priserne er så tilpasset derefter. 

Det er da lykkedes at fastholde 10 turskortet for ø-
biler – og kun for ø-biler, når man er med på chan-
cen.  Der er oplyst fra færgefartens leder, at der 
ikke er en smertegrænse for hvad man vil tolerere 
for at opgive systemet. Det er kommet for at blive. 
Så mit eneste råd til jer, at hvis systemet låser, når 
I booker, så prøv igen et kvarter efter, så kan det 
måske lykkes.    
 
Folketingets tanke om det såkaldte landevejsprincip 
har fået sin spæde start i 2016. Der blev i 2016 be-
vilget kr 28,4 mill til dette projekt. Det er besluttet 
fra Tinget, at det ikke må være i skolernes som-
merferie. Her fra Endelave bliver det fremover i for-
sommeren og hen over efteråret i alt i 10 uger med 
20 % rabat. Endelave får tildelt kr 136.000 af disse 
midler. For os at se ikke helt rimeligt at Tunø 
får kr 333,000 og Hjarnø kr 191.000. Det er lidt 
svært at se fornuften i fordelingsnøglen. Sammen-
slutningen af Danske Småøer ser heller ikke logik-
ken, så de arbejder med sagen.  
 
Sammenslutningen af Danske Småøer har ligele-
des arbejdet med at øerne kan få eget postnr. Det 
bliver en ny mulighed med det nye postforlig. Post 
Nord vil gerne, at Horsens Kommune er inde om-
kring afstemningen, så der er kontakt med folkere-
gisteret som kan varetage afstemningen som der 
skal være for at postnummeret kan blive ændret til 
8789, hvis der vel at mærke er et flertal.  
 
Maja og jeg har været til generalforsamling på 
Venø. Det er rigtig spændende at møde de andre 
øer, og vi kan få en god snak om, hvad de gør an-
dre steder. Venøboerne var yderst gæstfrie for 
langt langt de fleste af deres gæster besatte deres 
toiletter hele natten efter en gourmet middag lavet 
af Struer Grand Hotel.  
 
Beboerforeningen har overtaget bankospillet fra 
husmoderforeningen. Det blev en torsdag aften i 
juli. Der var en fantastisk tilslutning – både fra 
sponsorer til gevinster og deltagere. Så tak for den 
store opbakning.  
 
Nogle dage efter havde vi traditionen tro fodbold-
kampe på sportspladsen.  Øboere mod turister. Her 
var også en god tilslutning. Der var igen i år skum-
bad for de mindste. Det var en stor succes på en 
dejlig sommerdag.  
 
Den 5 september havde 22 af kommunens chefer 
møde på Endelave Kro.  Der blev fortalt, at molen 
kan rengøres oftere for skaller, så der ikke er så 
mange punkteringer. Strandvejen må gerne rettes 
af noget oftere, da det er nemt at gøre. Der må 
gerne blive klippet rabatter – dog først efter 1. sep-
tember. Kloakering af Lynger bliver ikke aktuelt 
med sikkerhed de næste 12 år – og måske al-
drig. Lossepladsen skal stadig flyttes, ingen ved 
hvorhen. Molen skal renoveres i 2017 og 2018. Der 
er et ønske fra færgeudvalget med 
en dubdalbe (pæl) ved havneindsejlingen på Ende-
lave. Der kommer nyt gadelys med led. Charlotte 
Smed, ny souchef – service og beredskab – oplyste 
på et andet møde, at Endelave har de veje, der bli-
ver brugt mindst penge på.  
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Der er kommet en forespørgsel fra borgmesterkon-
toret om en overordnet 
og langtidsholdbar markedsføring af Endelave. Tove 
Yde arbejder med opgaven og fortæller om dette 
senere.   
 
I 2016 lykkedes det at få træningslokaliteterne i 
gang. Det blev etableret i efteråret. Der er ikke så 
meget plads. Men det er taget rigtig godt imod og 
det bliver brugt rigtig godt.  Der er ansøgt penge til 
skærm, tastatur, skilte m m. Der er mange krav til 
en sådan ansøgning – men her i januar – 3. ansøg-
ning lykkedes det - kr 9650.- Så nu skal det bestil-
les og sættes op. Vi har en ønskeseddel om 
nye ting til maskinrummet, og det tager vi til os. Vi 
har overvejet en løsning, for at rummet er tilgæn-
geligt for brugerne, og er kommet til en god tanke 
synes vi. Man lejer en nøgle for kr. 200.- som man 
får tilbage ved aflevering. Årskontingent sætter vi 
til 0 kr -  så lang tid, der er økonomi til det, fasthol-
des dette.  
 
Færgen skal i dok fra den 24. - 30. april. Der kom-
mer en anden lille færge, Bertha K, som ikke kan 
tage biler. Den har ikke sejlet her tidligere.  
  
Jeg vil gerne takke medlemmerne i beboerforenin-
gen for jeres opbakning. Kom gerne med gode ide-
er til, hvad vi kan gøre for Endelaves ve og vel. Vi 
bliver i bestyrelsen holdt aktive, for tro mig der er 
mange ting, som er interessante at arbejde med. 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samar-
bejde. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Derefter regnskab, som blev godkendt - dog med 
påtegning af revisorerne. Den nye kasserer rede-
gjorde for økonomien.  
Tove Yde fremlagde sit forslag om markedsføring af 
Endelave under indkomne forslag i stedet for under 
evt. Et flot oplæg. 
 
Der var indkommet to forslag til formanden.  Et for-
slag fra Kim Vind om indkøb af mere udstyr til 
”Maskinrummet”, en ribbe og et par stepbænke. 
Dette blev godkendt. 
Der var fra færgefartens ledelse et forslag om at 
ændre på søndagens sejlplan. Således at den sene 
søndagsfærge i højsæsonen med afgang fra Endela-
ve kl. 20.10 bliver flyttet til en middagsfærge i ste-
det. Dette blev ikke godkendt ved generalforsam-
lingen.  
Øboerne ønsker at beholde den 
nuværende sejlplan. 
 
Valg til bestyrelse: 
Maja S. Hoé blev genvalgt og 
Hanne Nyholt blev valgt i besty-
relsen. 
Suppleanter blev Suzanne Larsen 
og Pia Briesemeister. 
 
Revisorerne modtog genvalg - 
Palle Dupont og Michael Rasmus-
sen og som suppleant Klaus Hor-
num. 
 
Ø repræsentanterne modtog gen-
valg - Jens Olsen og som supple-

ant Kim Vind. 
Nye i Landsbyrådet blev Palle Dupont og som sup-
pleant Lars Herlev. 
 
Under eventuelt blev der talt om Toves turismeop-
læg og der kom flere forslag fra forsamlingen, som 
videregives til Tove. 
Der blev besluttet, at der bliver opsat et spejl i ma-
skinrummet. 
Traditionen tro blev der serveret kaffe/te med lag-
kage og småkager til Endelave Beboerforenings ge-
neralforsamling. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret på flg. 
måde. 
Formand: Jens L. Olsen 
Næstformand: Jens Otto Larsen 
Kasserer: Mike Thygesen 
Sekretær: Maja S. Hoé 
Medlem: Hanne Nyholt 
 
Referent 
Maja S. Hoé 
 

- 0 - 0 - 0 - 0 -  
 
Siden generalforsamlingen har der været valg om 
postnummer, som folk har stemt ja til. Snart hed-
der det 8789 Endelave 
Der er ved at blive opsat skærm m v i motionsloka-
let. Dette er finansieret af Landsbyrådet. Der kom-
mer også skilte op. Der er pt. lidt usikkerhed om,  
hvor skiltene skal være. Så det varer lidt længere 
tid endnu inden de bliver sat op.  
Der er bestilt stepbænke, ribbe og crosstrainer, og 
så er der nok ikke plads til mere i de to små loka-
ler. 
Det sidste referat fra færgeudvalgsmødet  
den 27-2 2017 kan læses på 
www.endelavebeboerforening.dk  
under dokumenter – diverse dokumenter 
 
HUSK strandrensning lørdag den 8. april kl 10.00. 
Vi mødes ved Trekanten. 
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Solen skinner ind over hækken og oplyser 
hele forhaven, hvor alle forårsbebuderne 
allerede står i udsprunget flor. Mest af alt 
erantis-blomsterne, som har foldet kron-
bladene ud og forsøger at tage sig ud 
skønnest. – Ja, jeg kan næsten høre dem 
råbe – se mig – nej mig – og mig. De bru-
ger den fælles jordstængel som kommuni-
kationsmedie, lige som os med vort inter-
net. – Jeg havde besøg af en flue for lidt 
siden siger en, den sugede lidt på mine 
støvdragere og smagte på min pollen. Ba-
re der snart kommer nogle bier forbi. – 
Lidt derfra står vintergækkerne og nikker, 
men følger ikke med i al det skrigeri, - det 
behøver vi jo ikke for at tiltrække op-
mærksomhed! – Deres slægtninge dor-
thealiljerne ovre ved hækken nikker med 
og ranker sig lidt ekstra. Oppe i hækken 
sidder gråspurvene og skovspurvene og 
skutter sig. Det er endnu for tidligt at 
komme frit frem, da ham derinde i det 
store hus ikke har været herude med vor 
morgenmad, og man skal jo ikke udstille sig unødigt, da spurvehøgen jo også er ved at være godt sulten 
og den har allerede været rundt på udkig efter et let bytte. Gråspurve-hannerne ser lidt forelskede på de 

gule krokus, som også er kommet frem, og de må jo snart åbne sig, 
så man kan få fat i den dejlige safran fra støvdragerne. Det er et dej-
ligt middel til at få gang i hormonerne – den nye generation gråspur-
ve skal jo snart startes op! – Åh ja, nu tror vi, at der snart bliver ser-
veret for os; der sker noget derinde i huset, og der plejer jo ikke at gå 
alt for lang tid, før der også bliver tænkt på os. 
 
Ja, sådan kan man jo sidde og drømme og fantasere om livet derude, 
og solen er jo en god hjælper med sin varme og lys. Humøret får lige 
nogle takker opad, og al vinterens grå hjernespind fordamper, og alle 
tanker vendes ud mod den skønne natur, hvor jeg snart skal i gang 
med at følge billefaunaen på Endelave på nærmeste hold. – Der skal 
laves en omfattende undersøgelse af forekomst af de forskellige bille-
arter i alle egne af landet. Jeg har i min ungdom arbejdet en del med 
biller og alle de andre insekt-arter.. – Jeg havde fundet en lidt speciel 
måde at tjene lidt lommepenge på. – En konservator i Århus var ivrig 
aftager af mange af de fundne arter, og jeg fik lidt oplysning om, 
hvad han gerne ville have fat i, og så måtte jeg jo i gang med efter-
søgningen, og jeg kunne holde mig med penge til biografture og hvad 
jeg behøvede. – Jeg boede jo lige op til en mindre skov, hvor mine 
eftermiddage gerne blev brugt Og jeg kan da allerede oplyse, at den 
største rovbille i Danmark, Staphylinus òlens, findes i stort tal her hos 
os. – Lektierne tog jeg nok lidt for let på, da jeg blot behøvede at hø-
re godt efter i timerne, for at være nogenlunde forberedt til næste 
dags undervisning. – Bøgerne blev absolut ikke slidt op i min skoletid. 
– Jeg kom en gang ud for at have læst grundigt på tysk, og selvfølge-
lig kom jeg op i det, og det gik jo næsten som om jeg sad med en 
åben bog. Alle mine skolekammerater lavede meget sjov ud af det, og 
jeg bestemte, at det ikke skulle gentage sig. 
 
Jeg har hørt beretning om marsvin tæt inde under land, og mågerne 
har samlet sig i en tæt flok ude i nærheden af havnen, og på et tids-
punkt så jeg dem flyve i 2-3 meters højde, som om de overvågede en 
stime sild. Jeg havde prøvet på østkysten med garn efter sild. Der har 
jeg jo tidligere haft held med fangst. Der var dog ikke noget til mig, 
og jeg prøvede så at sætte ud vest for havnen. Da jeg satte garnet 
blev det overvåget af 5 sæler, som var meget nysgerrige, og de hav-
de da også sørget for, at jeg heller ikke denne gang fik held af mine 
anstrengelser. – Så måtte det gå ud over skrubberne, som jeg først 
på året har fanget lidt øst for havnen. Lise har meddelt, at fryseren er 
ved at være fiske-fri, hvad vi vist skal mange år tilbage i tiden for at 
opleve. – Det var vist ikke den rette dag at forsøge, da det var meget 
lavvandet, og jeg måtte trække min lille båd ud over sandet i hele den 
lille bro’s længde, og jeg kom så ud i lidt dybere vand længere ude, 

 

 

Endelave Camping  

                og Hy�eferie 
 

Pladsen åben 10. maj - 10. sep 2017 

 

4 dejlige hy er  

og 2 campingvogne at leje  

for en enkelt overnatning  

eller f.eks. en hel uge 

Se priser og �lbud 

www.endelavecamp.dk 

 

Reserver gerne på tlf.  24466465 

mvh.  Margith Holm  

 

Ejendommen på 76 Ha 

er sat �l salg  

seriøst interesserede 

bedes henvende sig  

�l Jesper Madsen, 

Landbrugsmæglerne, Vejleafd. 

Se f.eks. www.boligsiden.dk 

 

De første forårstegn 
Foto: Børge Birkmose 
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Farbror Walter Christmas som ung officer 
(Wikipedia) 

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

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

Endelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ Wellness    

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

Lise Birkmose 

Vesterby 37, Endelave 

21 46 43 31 

Ring og aftal tid 

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

vestjyskbank.dk/horsens 

Kongevejen 15  -  Endelave  -  8700 Horsens  -  Tlf. 75 68 90 21  -  www.endelave-kro.dk  -  info@endelave-kro.dk 

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

Billige værelser hele året 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

ARRANGEMENTER 2017 

Se den husstandsomdelte seddel 
og hold øje med hjemmesiden  

FREDAGS-QUIZ  
Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk alle sammen! 
 

ÅBENT ALLE DAGE 

Se gældende åbningstider 
på hjemmesiden 

 

 

 

ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

Endelave,  

8700 Horsens 
 

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, tirsdag lukket 
 Udenfor åbningstid:        Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99  

Ø-VINTER 
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end det var meningen, og her var der samlet en hel del tang, som garnet var helt fyldt op med næste 
dag, og der gik nogle timer med at få det renset op. – Selvfølgelig bliver der da gødning ud af tangen 
efter nogle år i kompostdyngen, så helt forgæves var det da heller ikke, hømm! 
 
Jeg går også og kigger efter de første honningbier og humlebier. Disse arter er på tilbagegang i naturen, 
og man er begyndt at tale om, at de måske er på vej til at uddø, og man leder i dag efter årsagen til 
denne tingene tilstand. – Her kan jeg dog oplyse, at et af de største problemer for disse insekter er bru-
gen af Roundup, hvor en af ingredienserne, glycosat, påvirker biernes orienteringsevne, så de ikke kan 
finde hjem til boet, og der opstår så hungersnød i boet, med omfattende død som følge. Denne viden har 
jeg fra den engelske insektforsker Dave Goulson, som har beskrevet det i en af hans ellers dejlige bøger. 
Denne viden skulle gerne finde vej frem til forskerne inden for landbrug og havebrug, så brugen af dette 
middel forbydes. 
 
Nå, men jeg skal jo helst ikke lyde som en gammel sur mand, når nu solen skinner så vidunderligt, og 
Lise har netop kaldt til kaffe og hendes vidunderlige kniplinge-kager af egen opskrift ude i udestuen, 
hvor varmen har sneget sig op over 25 grader, og vi snart kan slukke for fyret og hente varmen ind her-
fra, som vi gør hele sommeren og det meste af efteråret. 
 
Børge Birkmose 
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Kis Jeppesen har skrevet sine erindringer i 
2005 og fik dem ikke færdiggjort pga. sygdom, 
men vi har redigeret og sammenfattet materialet 
og bringer her 3. og sidste del. 
 
Mit liv gennem mange år 
Telefonautomatisering, og tilbage til Gæstgi-
veriet på Kongevejen 41 
Tidens udvikling har stor betydning for ens egen 
livsbane, og de kommende år blev en spændende 
rejse for Svend og mig. Vi arbejdede hårdt og man-
ge gange var problemerne en udfordring.  
Efter ca. tre år, fra 1969 til 1972 med pasning af 
telefoncentralen (måtte ha’ afløsere, når jeg skulle 
bespise eller servicere folk, der kom til øen) blev 
den imidlertid nedlagt og via søkabler fra fastlandet 
blev telefoni nu automatiseret pr. 13.06.1972. 
  
Så jeg bestemte mig for at vende tilbage til restau-
rationsbranchen på fuld tid (Kongevejen 41) og i 
1975 kom den første tilbygning af ”salen” på ca. 70 
m2. Det var en god investering, for nu kunne vi 
også afholde selskaber og sammenkomster. I hu-
sker sikkert også de mange nytårsaftener vi har 
holdt for at fejre Svend på hans fødselsdag. Der var 
sang, dans og bægerklang natten lang. Et par år 
senere fulgte en tilbygning af privatboligen ud mod 
vejen, da vi skulle bruge de andre rum til lager, 
grovkøkken og kontor. Vi havde mange ansatte bå-
de her fra øen og om sommeren også unge piger 
fra fastlandet, som vi hyrede gennem vores efter-
hånden store netværk af venner af huset. Vi havde 
også pensionat med tre værelser hos os selv, og 
ellers kunne vi leje os frem rundt omkring. 
Vi servicerede jo alt og alle, der kom til øen, hånd-
værkere, folk fra alle de offentlige institutioner, tu-
rister og ikke mindst sommerhusfolket. Fra midten 
af 1960’erne og 10-15 år frem blev der udstykket 

en sommerhusbebyggelse ude på Lynger til ca. 70 
sommerhuse. Nogle var selvbyggere, men mange 
fik håndværkere til at opføre husene, og de skulle 
ha’ et sted at både spise og sove, og når de skulle 
hjem på weekend, kunne de jo lægge nøglerne her 
i sikkerhed, og det syntes ejerne så godt om, at det 
fortsatte fremover. Efterhånden blev Svend og jeg 
en slags viceværter for sommerhusfolket, vi læste 
også både el og vand af, kørte ud og tilså husene, 
hvis der havde været ekstremt stormvejr eller 
oversvømmelse, når grundvandet stod højt. Senere 
kom udlejning af husene, men det vender jeg tilba-
ge til. Jo, vi har lært så mange søde mennesker at 
kende derude på Lynger, og det er nogle dejlige år 
at tænke tilbage på for Svend og mig. 
 
Endelave Gæstgiveri- og kursuscenter,  
Kongevejen 15 
I starten af 1980’erne var der stadig 2 aktive køb-
mænd på øen, men der var ikke mere stort nok be-
folkningsgrundlag til at de begge kunne overleve, 
så en skønne dag besluttede Jonna og Bent Høj-
bjerg at sælge deres forretning på Kongevejen 15 
til Svend og mig. Bygningen var nyrenoveret og der 
var en ny tilbygning bagude. Til den byggede vi et 
nyt køkken, køle/fryserum, lager, og toiletter. 
Ovenpå blev der plads til 12 værelser og 2 bad og 
toiletter ude på gangen. Der hørte et lille selvstæn-
digt hus med, og det var så vores private bolig. 
Projektet var en stor økonomisk mundfuld, 900.000 
kr. løb det op i, så nu skulle der altså knokles! Jeg 
var nu godt de 55 år, men det følte jeg ikke som 
nogen hindring, jeg var så fuld af energi og lyst til 
at drive et nyt Gæstgiveri, som endelig kunne ind-
vies den 17.11.1984. Jeg manglede aldrig persona-
le, som jeg for det meste ansatte efter behov eller 
for en bestemt periode. I højsæsonen havde jeg tit 
8-9 piger på løn. Men det gav meget kontorarbejde 
og regnskab at styre alt dette her, så jeg måtte jo 
alliere mig med vores gode revisor. 
Efter ihærdig drift af Gæstgiveriet i nogle år, over-
vejede vi nu at stoppe og dreje ind i en roligere fa-
se. Det havde virkelig været hårdt at være i gang 
14-18 timer i sommerperioden, så jeg trængte sim-
pelthen til et pusterum. På et tidspunkt viste Jette 
og Poul Erik Blume sig som interesserede købere, 
og vi var glade for at kunne sælge til dem den 
01.04.1987, også fordi de kendte øen, havde friske 
kræfter og nye visioner. 
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Grethe Mehlsen, Kis, Svend og Astrid Hoé 

Kroværter på Gæstgiveriet 1984 
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Endelave Turistinformation- og Sommerhus-
udlejning, Kongevejen 49. 
I vores overvejelser om at sælge gæstgiveriet ind-
gik jo også spørgsmålet, om hvor vi så skulle bo. 
Det viste sig at færgens styrmand John Simonsen, 
Svends kollega, ville rejse fra øen og derfor sælge 
sit hus, som han byggede i 1970’erne. Det købte vi 
så i 1987. Her er en stor grund, så Svend havde 
mange haveplaner, stor køkkenhave, drivhus, mas-
ser af blomster altid at kigge på og et guldfiskebas-
sin! Han byggede også lidt værksted bag ved gara-
gen, og da han gik på pension fra færgen, fik han 
et godt otium med hus og have og alskens prakti-
ske gøremål. 
Efterhånden manglede jeg så alligevel noget at be-
skæftige mig med, udover udlejning af sommerhu-
se, men også huse her i byen, som var overtaget af 
arvinger til deres afdøde familier. Alle folk kom sta-
dig til os, for at låne nøgler og få en snak over en 
kop kaffe, så her kom nok besøgende, og kunne vi 
hjælpe dem, gjorde vi selvfølgelig det. 
Jeg lærte at begå mig på tysk, da der i disse år 
kom en del tyskere til øen, som lejede sommerhuse 
eller kom sejlende. Fra 1980’erne og fremefter kom 

her flere og flere sejlere, som 
var vilde med at cykle rundt på 
øen med en af vores beskedne 
små foldere på dansk eller tysk 
i hånden. 
  
Men så fandt jeg på, at jeg lige-
så godt kunne prøve at kaste 
mig ud i den elektroniske ver-
den og sætte det hele i et sy-
stem, der var overskueligt. Jeg 
fik utrolig megen hjælp af de to 
Line-piger, som lærte mig at 
bruge computer, sætte brochu-
remateriale op og printe. Jeg fik 
også en aftale med Horsens 
Kommune om at Turistinforma-
tionen nede fra havnen skulle 
herop, det var jo nærliggende 
at slå det sammen med de øvri-
ge services, jeg selv havde for-
midlet. Kommunen gav et sym-
bolsk beløb kalder jeg det, for 
at huse og formidle ”turismen”! 
Men det kom til at køre så godt, 
at jeg kunne få ansat en med-
hjælper i aktivering nogle timer 
dagligt, og som også kunne på-

tage sig rengøring og tjek af de udlejede huse. Midt 
på sommeren, når nordmændene kom til øen, skul-
le mange huse være klar på én gang, og de fleste 
kom og rejste på samme tid, så var der travlhed og 
kø på kontoret. 
Men alting får en ende og Svend og jeg er mætte af 
et langt aktivt liv med mange mennesker omkring 

os, så i 2004 overtog Henry Hansen Info og Som-
merhusudlejning. 
Tiden derefter blev Kis og Svend affældige på flere 
måder. Kis blev dement, mistede langsomt sit 
sprog og i 2008 flyttede de på plejecentret Nørre-
vang i Stensballe, hvor Svend døde i 2010 og Kis i 
2011.  
Kis var absolut iværksætteren og Svend var hendes 
uundværlige støtte og partner hele livet. Selv om 
der af og til kom malurt i bægeret, bar de altid over 
med hinanden og var uadskillelige. 
De har formået at formidle ø-turisme, længe inden 
nogen andre kendte dette begreb. 
 

Inge Grosen 
Endelave Museum 
 

Endelave Kro– og Gæstgiveri 1984 

Kis i køkkenet juni 1986 

Sommerhusudlejning og turistinformation 
År 2000 
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Strandinger på Endelave 4 - Lodser 

Det har altid været en udfordring at finde vej over 
havet – navigation. De vigtigste midler bestod af 
landkending, hvor man simpelthen kendte kyst-
strækningerne set fra havet og styrede derefter. 
Hvor det ikke var muligt, benyttede man bestiksej-
lads, hvor man kombinerede søkort, kompasret-
ning, sejlhastighed, strøm og afdrift.  

Når man kendte sit udgangspunkt, kunne man no-
genlunde finde sin position på et senere tidspunkt 
men med stigende usikkerhed. Jo flere oplysnin-
ger, som man kunne få undervejs om, hvor skibet 
befandt sig, desto sikrere kunne man navigere 
udenom farlige kyster og grunde og komme sikkert 
frem til den ønskede havn. 

Hvis skipperen ikke kendte lokalområdet godt, 
kunne han vælge at tage en lods ombord. Der har 
været private lodser i Danmark flere hundrede år, 
men de statsautoriserede lodser stammer især fra 
1700 og 1800-tallet. Lodsvæsenet var en del af 
Marineministeriet, og en nyordning og kraftig udvi-
delse af lodsvæsenet i Danmark trådte i kraft kort 
efter 1831.  

Endelave Lodseri blev oprettet d. 6. maj 1834 ved 
et specielt reglement, der fastlagde, at lodseriet 
skulle bestå af en fastlods og en reservelods. Hans 
Rasmussen var fastlods på Endelave fra 1834 og 
frem til 1845, hvorefter Søren Jensen Sundmand 
overtog opgaven. Fra 1860 var Hans Olesen Øster-
gaard fastlods frem til sin død i 1894. Hans død 
blev af Marineministeriet benyttet til at nedlægge 
lodseriet på Endelave. Reservelodsen forsvandt 
allerede i 1850. 

Hans Rasmussen boede inde i byen, Kongevejen 
nr. 42, men han havde udsigtspost i den gamle 
stubmølle med ophold i det lille hus ved møllens 
fod, bag Professorhuset Vesterby 62. Denne ord-
ning fortsatte med Søren Jensen Sundmand som 
lods, selvom møllen på Suderbjerget blev nedbrudt 
i 1857. Han boede på Strandvejen 4. I 1860 lejede 

Hans Olesen Østergaard også møllestedet og det 
lille hus på grunden som udsigtspost, mens han 
boede på Kongevejen 23. Ved siden af hvervet 
som lods var han skomager på øen. 

I 1864 kan vi læse at fastlods Hans Olesen Øster-
gaard havde anskaffet sig en 18 Fods Jolle, 6 Aar 
gammel bygget af gode Materialer, som han havde 
forsynet med det nødvendige udstyr og også en 
pram, så han kunne komme ud til lodsbåden. Det 
hele havde kostet 60 Rigsdaler, som efter ansøg-
ning blev betalt af Lodsvæsenets Konto, mod at 
båd mm. skulle tilhøre Lodsvæsenet.  

Lodsvæsenets chef for Jyllands og Fyens Over-
lodscontoir i Aarhus, M. Sørensen, skrev d. 24. 
maj 1867 til Marinemisteriet: Fra Fastlods Hans 
Olsen Østergaard paa Endelave har jeg modtaget 
Indberetning om, at det Lodseriets tilhørende Far-
tøi, til hvis Anskaffelse der ifølge Ministeriets Reso-
lution af 4. April 1865 blev ydet et Tilskud af 60 
Rdl,, i den heftige Sneestorm af O.N.O. Mandagen 
den 13de. d. M. (denne måned) har taget betyde-
lig Skade, samt at Master, Seil, Aarer og et Com-
pas m:m: er aldeles gaaet tabt.  

Ifølge et fra ham modtaget løseligt Overslag, vil 
Fartøiets Istandsættelse samt Anskaffelsen af nye 
Seil m:m: medføre en Bekostning af c. 38 Rdl. 
hvor til endvidere kommer, at han, saalænge indtil 
det atter bliver bragt i brugbar Stand, maa leie et 
andet Fartøi. 

Hans Lodsindtægt har efter et Gjennemsnit af de 
sidste 5 Aar ikkuns andraget 48 Rdl 64 sk(illing), 
og da han saavidt vides er uformuende, er det ikke 
usandsynligt, at Udredelsen af de med Fartøiets 
Istandsættelse forbundne Udgifter, saaledes som 
af ham anført, vil overstige hans Evner, tillader jeg 
mig derfor underdanigst at indstille til det høie Mi-
nisterium, at der maatte blive ham tilstaaet.” For-
håbentlig lykkedes det. 

Horsens Folkeblad skrev 30. juni 1894, at barkski-
bet ”Glimt” med kaptajn O Bierkeland af Lillesand, 

Norge, sejlede 1100 
tons hvede ankom til 
Horsens fra Rosario i 
Argentina efter en 
meget hård sejlads. 
”Det er det største 
Sejlskib, der har væ-
ret her (Horsens), 
og det maa, forinden 
det kan komme ind i 
Havnen, losse 
mindst Halvparten af 
Ladningen. Det har 
15 Lossedage. Frag-
ten andrager ca. 
27.000 Kr. Lodspen-
ge fra Skagen til En-
delave var 239 Kr., 
fra Endelave til 
Snaptun 35 kr.”. Re-
sten af vejen til Hor-
sens fik sejlskibet 
hjælp af bugserbå-
den Aktiv. Det var 
sandsynligvis den 
sidste lodsning for 
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Lodsbåden i Rønne med den røde stribe på sejlet, som viser, at det er en lodsbåd. 
Båden er bygget i 1870 og fotograferet ca. 1905. Rønne Byarkiv. 
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Hans Olesen Østergaard, der døde 58 år gammel 7. 
oktober 1894. Han var skomagermester ved siden 
af lodseriet, da indtægterne fra lodstjenesten var 
for ringe til at man kunne leve af det.  

Nedlæggelse af lodseriet på Endelave krævede ved-
tagelse af en særskilt lov i Rigsdagen fremlagt af 
Marineministeren. Horsens Folkeblad skrev: i nov. 
1894: ”Ministeren motiverede det med, at den nu 
afdøde Lods ikke har haft noget videre at bestille, 
og at han således ikke har gjort væsentlig Nytte. … 
Folk, som er kjendt med Søforholdene i Farvandet 
mellem Endelave, Samsø og Fyn mener dog, at det 
vil være saare uheldigt at nedlægge dette Lodseri-
et. … kyndige Folk (er) ganske enige om, at Lods-
forholdene paa Endelave har været ganske uheldi-
ge. Lodsen har boet i et Hus, som ligger tæt ved 
Byen på Øen. Han har haft ondt ved fra sit Hjem at 
se udover Søen, og det kunde tage lang tid for ham 
at komme ud til de lodssøgende Skibe. … I stedet 
for at nedlægge Endelave Lodseri burde der opføres 
et Lodshus paa Øens sydlige Side paa et Sted, 
hvorfra der er Udsigt over Søen helt over til Samsø 
og Æbelø, og hvorfra Lodsen let kan stikke i Søen” 
Men intet hjalp, og lodseriet blev nedlagt. 

Sømærker har spillet en vigtig rolle for navigatio-
nen. Kierulff, Capitain og Overlods i Aarhuus for det 
jyske District udsendte i marts 1844 en Bekjendt-
gjørelse for de Søfarende, der oplyste at ”den førte 
Tønde paa Svanegrunden ved Endelave for Fremti-
den gives en noget nordligere Plads, således at den 
vil komme til at ligge ligefor Grundens nordvestlige 
Sandpynt.” Disse sømærker indgår som et fast led i 
søforhørene, der blev afholdt efter strandinger og 
forlis, da det i skibets logbog løbende noteres, 
hvornår skibet passerede diverse sømærker, og 
hvilken kurs og retning skibet fulgte og hvornår. 

Fyrtårne var vigtige faste punkter i navigationen, 
og med deres kraftige lysskær lettede de afgørende 
navigationen om nat-
ten. Tre store fyr 
omkranser Endelave, 
og de er stadig synli-
ge fra øen både dag 
og nat, så de er god 
at orientere sig efter, 
når man lader blikket 
glide horisonten 
rundt. 

I syd står Æbelø Fyr i 
den vestre ende af 
øen. Æbelø fyr blev 
bygget i 1883 og var 
fra oprettelsen forsy-
net med roterende 
linseapparat og 3-
vægers brænder. I 
1909 blev brænderen 
udskiftet med en glø-
denetsbrænder, som 
kun 10 år senere 
blev ændret til aceto-
negasbrænder. Fyret 
er bygget i granit fra 
Svaneke på Born-
holm og er sammen-
bygget med fyrme-
sterboligen. Fokus-

højde 18 m.o.h. 

I øst står Vesborg Fyr på det sydvestlige hjørne af 
Samsø på en høj klint, der sammen med fyrets høj-
de på 19 m. giver en fokushøjde på 36 m.o.h. Det 
blev opført i 1858, og var tegnet af N. S. Nebelong 
med fast linseapparat, som havde roterende for-
stærkningsprisme og en brænder med væge. I 
1909 udskiftedes brænderen til en glødenetsbræn-
der til petroleum. 1947 fik fyret elektrisk glødelam-
pe. 

I nord står Tunø Fyr tæt på øens østlige ende. Det 
blev bygget i 1801 og er indrettet i tårnet på Tunø 
kirke. Poul Løwenørn blev under en tjenesterejse i 
1798 præsenteret for ønsket om et fyr på Tunø. 
Det startede som et lampefyr, som i 1846 blev er-
stattet af et linseapparat. I forbindelse med æn-
dring til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 
fik fyret installeret blaugasbrænder. Fokushøjde 31 
m.o.h. 

Sikre moderne navigationsmidler har i vore dage 
fjernet behovet for de traditionelle store fyrtårne, 
men internationale aftaler hindrer Danmark i at 
nedlægge mange af fyrene. Men store fyr er også 
vigtige milepæle i landskabet og levende kulturhi-
storie. De tre store fyrtårne rundt om Endelave som 
minder fra en tid, hvor den almindelige sejlads i de 
danske farvande var forbundet med betydelig risiko 
for at strande, hvis vejret drillede - med fare for 
tab af store værdier og måske endog tab af menne-
skeliv. Endelave med de udstrakte grunde nord for 
øen var et vanskeligt område i de indre danske far-
vande. 

Anders Grosen 
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Vesterby 62 på foto fra 1952. Det Kongelige Bibliotek. Herfra holdt lodsen øje 
med skibsfarten i 1800-tallet. 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Sygeplejerske Suzanne Larsen 75 68 90 23 

Lægehuset Endelave FALCK Lægehus 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Spildevand / kloak Horsens Vand 20 80 13 50 

Vandforsyning Frede Lassen  20 80 13 53 

 

Endelave Beboerforening Formand Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 75 68 90 26 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Sanne Gyde 51 37 33 93 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

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

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

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 

Landsbyrådet - Horsens Kommune Kontaktperson Jørgen Holm 20 61 17 17 
Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 29 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

• Rullende gods/fragt (vogne m.m.) bookes via 
færgens pladsbestilling 30 36 91 75 

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

• Løst gods/fragt til Endelave afleveres på 
Snaptun havn og fragtes over hurtigst muligt. 

• Følsom (frost) værdifuldt gods: træf aftale 
med færgepersonale. 

• Gods/fragt transport er at regne fra havn til 
havn. 

• Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager 
og afsender. 

GODS TIL ENDELAVE  FALCK LÆGEHUS 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Åben konsultation 
hverdage 
og i øvrigt efter tidsbestilling 
 

Aftenkonsultation onsdag 
efter aftale 

1030 

 
- 
 

1200 

 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 

1000 

800 
- 
- 

1700 

1300 

Telefonkonsultation dagligt 1000 - 1030 

    

BIBLIOTEKET 75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

www.endelave.dk    www.endelave.dk    www.endelave.dk    www.endelave.dk    ----                Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside     
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Ved akut sygdom eller tilskadekomst, kontakt  
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23 
Ved hjertestop el. voldsomt uheld, ring 112 

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

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

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

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

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

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

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

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

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

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

Abonnementstegning 
 
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til: 
Redaktionen 
 
E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Nordea: 
 
Reg-nr: 2500  

Kontonr: 0747 515239 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Anders Møller Olsen 
Vesterby 41B 

 
 
 

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

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

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

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

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

OM BLADET 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 



 

24 


