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FÆLLES BLAD FOR ØEN ENDELAVE I KATTEGAT 

ENDELAVEBLADET 

 

KOMEDIEHUSET FOR 14. GANG   Narnia - løven, heksen og garderobeskabet!               Foto: Karsten Kragh Hansen 

ENDNU EN FANTASTISK OPERA 
Guído og Co. gjorde det igen med Rigoletto 

 

Foto: Kaninen Katrine  

SKUMFIDUSER TIL SOMMERFODBOLD 
Dejligt sommervejr, og højt humør :-) 
 

Foto: Allan Jul Christensen  
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Så er det seks år siden EIF, søsatte Endelave Aktiv Ø-ferie. Det er blevet en stor succes. 
Første år startede vi med, at være på messen Fritid for alle i Herning. Der kom mere en 20.000 besøgen-
de, og vi følte at de alle sammen var inde på vores stand. 
 
Gennem de seks år, har vi haft over 600 børn og unge, aktiveret med fodbold, ridning, træklatring, GPS 
løb, teater i skoven, crossfit, surf, jollesejlads og meget, meget mere. De voksne har også været med, 
da vi i to somre havde zumba på programmet. 
 
Det har været en fornøjelse, at se al den aktivitet i de tre sommeruger. Mange børn og unge, kommer 
igen år efter år. Flere sejlere fortæller, at deres børn bare lige skulle prøve at være med en enkelt dag -  
men blev så glade for det, at forældrene måtte love, de blev liggende i havnen hele ugen. Nu kræver de 
så at komme til Endelave hvert år i sommerferien. Det giver jo et billede af, at vi gør en forskel. 
 
Når jeg står og ser på sejladsen, og hvor engagerede forældre og frivillige er, tænker jeg uvilkårligt på, 
at det ville være skønt, hvis flere af dem bosatte sig på øen. Sikke en aktivitet, der ville være hele året. 
Vi kan jo håbe, at flere af de børn og unge, der har fået et god oplevelse, kommer igen sammen med 
deres forældre. Eller når de vokser op og tænker på, hvor dejlig en ø Endelave er, og gerne vil være en 
del af det. 
 
Crossfit er også noget, der kan samle både børn, unge og voksne. Der blev virkelig gået til den, med stor 
iver, støn og pusten. Dejligt at det er med igen denne sommer. 
EIF har fået sponseret en del grej til sejladsen. Vi takker alle der har stillet grej til rådighed. Der er nu 
seks optimistjoller, fire surfbrætter, to SUP (stand up padle), tre Europajoller, en snipe, en 420 jolle, en 
jolle med motor, samt sidste indkøb, en katamaran. Der er ydet en stor indsats af mange frivillige som 
har hjulpet gennem årene.  
 
Stor tak til alle de frivillige, der bruger deres ferie på at give børn og unge en god oplevelse på vores 
skønne Ø gennem sommeren. Ud over sommeraktiviteter, er der også godt gang i gymnastik, badminton 
og skumtennis i løbet af vinteren. Der er aktivitet i gymnastiksalen mandag, tirsdag, onsdag og torsda-
ge, både eftermiddag og aften. 
 
I fremtiden håber jeg, at Endelave Aktiv Ø-ferie, vil vokse og give grobund for mere aktivitet til vands, til 
lands og måske i luften. Det kunne være kitesurfing eller faldskærmsudspring. EIF takker for al den 
hjælp vi har fået til vore arrangementer og håber på at flere vil være med, til at udvikle aktiviteterne. 
Der er altid plads til en, der vil gøre en forskel. 
 
Stafetten videregives til Margit Larsen, Havhornet 
 
Sommerlig hilsen 
Kim Vind, Kongevejen 40 

www.EndelaveBladet.dk 

2 Stafetten 10 Hanne-dag 23 Om bladet 

3 Kalenderen 10 Endelave Kort og Godt 24 Bagdøren 

3 Stemningsbilleder fra Narnia 12 Kirkebladet   

4 Fod på det 14 Naturen omkring os   

5 Beboerforeningen 16 Opera på Endelave   

8 Lægeurtehaven 18 EFK   

9 Jagtforeningen 20 Endelaves historie   

10 Museet 22 Nyttige numre mv.   

STAFETTEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  14. ÅRGANG 2016 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
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PrivArkivfotos 



 

 3 

KALENDEREN 
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Stemningsbilleder fra Komediehusets 14. forestilling  //  Narnia - løven, heksen og garderobeskabet  //  29. juli 2016 
Fotos: Karsten Kragh Hansen 
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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. 

 
 

” Hej på bladet! 
Fandt denne fod i et vindue i Horsens.  
Stenen er fundet på Endelave. Ukendt kunstner.   
Mvh. Kim Vind ” 

STENFOD? 
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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 
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Nyheder fra Beboerforeningen 
 
Postnr 
Det nye postforlig giver øerne mulighed for at få 
eget postnummer. Vi havde ikke ret mange dage til 
at sende ønsket fra Endelave. Vi offentliggjorde ny-
heden på vores Facebookside og i et nyhedsbrev.  
Der var størst interesse for 8789 og det er indsendt 
som et ønske fra Endelave. Dette nr. er kendt i 
postverdenen som område nr. for Endelave. Så bli-
ver Endelave synlig fra en helt anden vinkel: 8789 
Endelave. 
 
Borgmesterbesøg 
Borgmester Peter Sørensen var på besøg på Ende-
lave søndag den 26. juni 2016. Det første, de blev 
kigget på, var slæbestedet på havnen. Der er så 
meget sand, at der ikke kan sættes både i havnen. 
Borgmesteren lovede at kigge på det, så det kan 
blive renset op – jo før jo bedre. Derefter gik turen 
til skolen, hvor Peter Sørensen fik forevist de nye 
flotte shelters, som er finansieret af Dagnæsskolen. 
I ferietiden kan alle bruge dem. Der skal passes 
godt på det, for de skal gerne kunne holde i mange 
år. Så gik traveturen videre til Havhornet, så vi 
kunne vise madpakkehuset og toiletbygningen.  
Tilbage til byen, startede det offentlige borgermøde 
på kroen kl 12.30. Peter Sørensen kunne fortælle, 
at Horsens Kommune i denne tid får ganske få 
flygtninge, da regeringen ikke er så god til at få 
dem sendt videre til byerne, men derimod beholder 
dem i flygtningecentrene.  
Peter Sørensen havde studeret Endelaves 2020 
plan og havde spørgsmål til det skrevne. Han sy-
nes, at det ville være en god ide at ensrette mar-
kedsføringen af øen. Peter Sørensen sammenligne-
de med Ærø, som dog er en selvstændig kommune 
og væsentlig større.  Vi ved jo, at Peter Sørensen 
ynder at provokere os lidt. Denne gang kunne han 
spørge om der skal være biler på Endelave – måske 
er det golfvogne vi skal have i stedet. Der var stor 
ros til Endelave Skole, og der er ingen tanker om at 
den skal lukke. Peter Sørensen foreslog, at vi må-
ske i fremtiden skal have to færger, en til gods og 
en til passagerer. Denne udtalelse blev præsenteret  
til det efterfølgende færgeudvalgsmøde dagen efter 
bormesterbesøget. 
 
Færgeudvalgsmøde 
Borgmesterens tanke omkring to færger vandt slet 
ikke gehør ved færgens økonomiske ansvarlige per-
soner den efterfølgende dag på færgeudvalgsmø-
det. Her blev det besluttet, at man sætter ”projekt-
ny-færge” på pause og beholder den eksisterende 
færge i noget længere tid. Tanken er minimum 10 
år. Der vil blive undersøgt, hvad det vil koste, at 
skifte motorerne, for det vil kunne give besparelser 
på brændstoffet. Der blev påpeget fra ø-
repræsentanterne, at der ikke skal være længere 
sejltid, hellere mindre sejltid. Der blev forespurgt 
på borgmestermødet, hvor stor besparelsen er med 
den forlængende sejltid og svaret fra de ansvarlige 
var ca. 2 tons brændstof pr uge.  
Betalingsmodulet bliver koblet på den 1. oktober. 
10-turskortsystemet ophører – dog vil man prøve, 
om det er muligt, at det vil kunne fortsætte for ø-
biler efter denne dato. Der bliver stadig arbejdet på 
et pendlermodul.  
 

Færgefarten oplevede at den sene søndagsafgang, 
kl. 20.10 fra Endelave ofte sejler med meget få 
passagerer og biler. Man kan være i tvivl om, hvor 
stort et behov der er for denne afgang. Beboerfor-
eningens bestyrelse er kommet med et andet for-
slag og vil gerne høre holdningen fra øens borgere. 
 
Forslag til ændring af søndagssejlplan 
I stedet for den sene afgang som der i højsæsonen, 
foreslås en middagsfærge fra Endelave søndag. Her 
er der dog ikke en bus i Snaptun, der passer.  
Morgenfærgen forbliver som den er. Anden afgang 
fra Endelave foreslås til ca. kl. 12.30, Tredje afgang 
kl. ca. 15.00 og den sidste afgang kl. ca. 17.30. 
Det kan måske være et forsøg i 2017, og hvis det 
kunne blive stationær, kan man søge om at få en 
bus fra Horsens og fra Snaptun, der kan passe. 
Færgeudvalget vil gerne have en dialog med borge-
re på øen, om forslaget er fornuftigt eller ikke.  
 
Tilskud til færgebilletter 
Der kommer fra staten et tilskud til færgebilletter 
på kr. 136,000. Der er en ramme for i hvilke perio-
der, man må give rabat. Det bliver for Endelave-
færgen fra mandag den 8. august og 10 uger frem. 
Rabatten bliver på 20% på alle billetter. Halvpris-
rabatordningen er hermed ophørt. I 2017 bliver det 
10 uger før og igen 10 uger efter sommerferie peri-
oden.  
Læs referat fra færgeudvalgsmøde på 
www.endelavebeboerforening.dk  
under dokumenter/diverse dokumenter. 
 
Færgelejet i Horsens 
Der sker forandringer ved havnen i Horsens. Ende-
lavefærgen har haft sin sidste tur til inderhavnen. 
Fra den første tirsdag i august – som er den 2. au-

BEBOERFORENINGEN 
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Bankospil - foto: Maja S. Hoé 
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gust – er færgelejet flyttet til Søndre Kaj. Hvis man 
følger Ove Jensens Alle ud langs med åen (ved Bil-
ka) er man på rette vej (se kort andet sted).  
Dette er ikke så centralt som hidtil. Men det er 
godt, at det stadig er muligt med sejlads til Hor-
sens, når færgen lejlighedsvis ikke kan ligge til kaj i 
Snaptun, fx pga. vejret.  Færgelejet i inderhavnen 
er fjernet, og Horsens Havn har lavet en plan som 
senere vil blive evalueret.  Der bliver længere fra 
midtbyen til færgen og vi kan fra bestyrelsen sige, 
at det er absolut ikke noget vi har ønsket. 
 
Globalt ændrer verden sig og det gør det også med 
tilgængeligheden ved Horsens Havn. Der skal være 
hegn omkring, for at sikre områderne. Når færgen 
ankommer til Horsens Havn vil gående og køretøjer 
blive ledt ud af port 7. Når man vil sejle med fær-
gen fra Horsens, er der etableret et venteområde – 
både for personer og køretøjer, så man kan komme 
ombord samlet på et bestemt tidspunkt. Dette tids-
punkt er endnu ikke oplyst. Det vil sige at man des-
værre ikke kan gå til og fra til færgen, som man 
har lyst. 
Se kort osv. på side 7. 
 
Genoptræning på skolen 
Der blev på et møde i maj anvist lokaler på skolen. 
Det bliver i to sammenhængende lokaler ved siden 
af biblioteket. Det vil kunne fungere der, så længe 
der ikke er behov for en legestue. Vi tror i bestyrel-
sen på, at alle brikker i puslespillet falder på plads, 
så det bliver etableret i 2016. I skrivende stund af-
ventes et yderligere svar fra kommunen. Den op-
hørte pensionistforening har på en konto haft pen-
ge, som er øremærket til genoptræningsudstyr på 
Endelave. Beløbet er kr. 53.575,91. Det er rigtig 
godt, da det giver endnu bedre mulighed for køb af 
genoptræningsudstyr. 
 
”Pælene” 
Der er blevet flyttet en infopæl.  Den har hidtil stå-
et ved Birgit og Kim Vinds indkørsel, Kongevejen 
40. Nu står den ved Købmanden. I bestyrelsen ved 
vi ikke hvem, der har flyttet den. Man skal bare 
være opmærksom på, at der stadig er en infopæl i 
det område. 
 
Bankospil 
Der var en fantastisk opbakning til sommerens ban-
kospil. 120 deltagere og med mange flotte gevin-

ster - sponseret af lokale og andre der har interes-
ser på Endelave.  
Der blev lynhurtigt fundet ekstra borde og stole, så 
alle kunne være med.  Flot og dejligt, at så mange 
deltager på hver sin måde. Med denne opbakning 
er det dejligt at være med i arbejdet i Endelave Be-
boerforening. Overskuddet er ikke endeligt gjort op 
i skrivende stund, men er ca. på knap kr. 7.000.- 
 
En stor TAK til sponsorer: 
Englefryd, Endelave Frisk Friland, Glashuset, 
Janne og Thomas, Cafe M, Endelave Service 
Lægeurtehaven, Sandmanden, Købmand Henry 
Hansen, Bjerre Kød, Noa Noa, Vincent, Endelave 
Kro 
Kærhuset, Øffen & Bøffen, Endelave Købmandshan-
del, Nordisk Tang 
+ til de/den anonyme giver(e). 
Med denne opbakning er vi klar igen i 2017! 
 
Fodbold 
Lørdagen med sommerfodbold  var vejret rigtig 
godt med sol og sommer. Der blev spillet tre kam-
pe. Den første kamp var for børn under 10 år. Her 
vandt de lokale med 11-2! Den efterfølgende kamp 
aldersgruppe 10 – 16 år, var det ø-gæster der 
vandt med 5-1. Den sidste kamp, med de voksne, 
vandt Endelave med 5-2. Dagen blev krydret med 
god musik og skumanlæg leveret af Endelave Larm 
og Lys.  
   
På bestyrelsens vegne 
Maja S. Hoé 

BEBOERFORENINGEN 
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Skumfidus - foto: Maja S. Hoé 
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BEBOERFORENINGEN 
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Øverste kort viser vejen ind fra ”Bilka-krydset”. Nederste kort viser vejen ind til selve anløbet 
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Nyt fra Endelave Lægeurtehave 
 
Sommeren er i fuld gang og der er mindst en måned 
endnu med sommervejr og varme. Måske to -
september kan jo vise sig at være dejlig varm og sol-
rig. Dette er skrevet for en måned siden, når du læser 
dette nummer af Endelavebladet. Et ønske om en dej-
lig lang varm sommer og ikke at glemme juli, hvor 
øen er fuld af turister til alle. 
 
Juni har budt på lidt blandet vejr – mest sympatisk i 
den første halvdel. Vejret var med os, da der blev af-
holdt Grundlovsmøde i Lægeurtehaven. Det var en 
hyggelig dag med 130 gæster, hvor grundlovstalerne 
blev holdt af Henrik Dam Kristensen medlem af folke-
tinget valgt for Socialdemokratiet og byrådsmedlem 
Martin Ravn valgt for partiet Venstre i Horsens. 
Underholdningen med musik og fællessang stod ”Fars 
Grise” for. De er gamle kendinge fra tidligere grund-
lovsmøder og andre musikalske sammenhænge på 
Endelave. 
 
Det er dejligt at komme i Lægeurtehaven. Den frem-
står flot og velholdt og heldigvis meldte der sig en 
forpagter til Cafeen – nemlig Line Olsen og Hicham 
Melhaoui.  I sidste øjeblik. Bestyrelsen var tæt på at 
opgive troen på, at det skulle lykkes at forpagte ca-
feen ud i sommer. Det er spændende at komme i ca-
feen og Line og Hicham har fået mange roser for sin 
kulinariske kunnen. 
 
Nyd øjeblikket – sommeren i haven og cafeen i år for 
det er meget usikkert, hvad der skal ske med Læge-
urtehaven til næste år. Vi kan meget nem stå i den 
situation, at der ingen forpagtere er til at føre haven 
videre i 2017. 
 
Bestyrelsen vil indkalde til et medlemsmøde til okto-
ber. Der vil komme opslag om tidspunkt på pælene, i 
Endelavebladet samt på hjemmesiden. Du må gerne 
lægge hjernen i blød, tænke ud af boksen eller hvad 
du kalder det. Alle gode forslag og idéer til at føre læ-
geurtehaven videre er velkommen. 
 
Fortsat god sommer 
På vegne af bestyrelsen 
Sanne Gyde  
 
Fotos: Sanne Gyde 

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

 

Gæster i haven 

Talerne 

Fars Grise spiller 
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Nyt fra Endelave Jagtforening 
 
Jagtforeningen henstiller til at der ikke skydes eller 
indfanges Pokemons på Endelave. Der er indført 
lokal fredning! 
 
Bukkepral ved Benny på Kongevejen 74.  
Naturligvis d. 1.oktober og det er kl. 11.00 
 
Generalforsamlingen er d. 7. oktober kl. 20.00 ved 
Benny, Lynger 7. Der bliver serveret smørrebrød 
med bajere til. 
 
Husk Høstfesten i Gymnastiksalen lørdag den d. 15. 
oktober kl. 19.00 - medbring mad. Drikkevarer kan 
købes til favoritpriser.  
Borddækning fra kl. 11.00 til kl. 12.00.  
Entre kun kr. 75,- 
Håber vi ses til en hyggelig aften 
 
Bestyrelsen 

JAGTFORENINGEN 
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INFORMATION FRA FÆRGEN 
Færgefarten har fået ny en hjemmeside www.mf-endelave.dk   

og en ny mailadresse: endelavefaergefart@horsens.dk  

SKYD IKKE 
MIG! 

JEG ER  
FREDET! 
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 Mens sommeren endnu er over os, er vi nu klar til at udgive næste bog 
om Endelave, nemlig ”Vandring på Endelave”. Den tager udgangspunkt i 
den ”gamle” bog fra år 2000 skrevet af Steffen Hahnemann og Svend 
Schou. Svends datter Mette har taget initiativet til at opdatere bogen med 
både tekster og masser af billeder, bl.a. fra det Kgl. Luftfotosamling og 
Jens Toft, nye tegninger af Mogens Christiansen, samt gamle topografiske 
kort af øen, som ikke er vist før. Lotte og Inge fra Museet har tilføjet sup-
plerende oplysninger. Bogen har samme format og layout som ”Vandring i 
Endelave”, som vi (som tidligere omtalt) igen har på lager i en lettere re-
videret 2. udgave. Begge udgaver henviser til hinanden og fortæller om 
øens landskaber, gårde og huse og deres beboere. Bøgerne kan købes på 
Museet eller hos ”Købmandsgården”. 
 
Til slut vil vi gerne takke Mette for det store arbejde, som hun med ildhu 
og engagement har lagt i tilblivelse af disse bøger, som i mange år frem-
over vil bidrage til forståelse af øens identitet. 
 
Med venlig hilsen 
Inge Grosen 
Endelave Museum 

 
 

 

 

MUSEET 
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ENDELAVE KORT & GODT 
 

ENDELAVEBLADET  //  14. ÅRGANG 2016 

Hannes bazar 
Tretten Hanner er ikke så lidt, især ikke når hver Hanne sælger 
sine Hanne specialiteter på Hanne bazaren i Hannes have. Og 
det er jo fantastisk når både øfolk og turister kommer og kigger 
og køber og smager.  
Indtægterne betyder, at der gives 4.200 kr. til børnecancerfon-
den, 1.000 kr. til Giro 413 (Julemærkehjem) og 320 kr. til Sch-
leroseforeningen. Så tak for alle de gode køb og bidrag! 
I år er 4. år at øens Hanner samledes.  
Næste år bliver den 27. juli,  – spændende hvad vi finder på. 
 
Hanne 

HANNE-DAG 2016 
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Foto: Hanne 

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse ved  
vores mors bisættelse 
 
På familiens vegne 
Birthe, Inge-Lise og Ivan 

 

En stor tak for opmærksomheden  
     til vores diamantbryllupsfest 
Mange hilsner fra Tove og Hans 
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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 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  
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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 

75 83 33 39 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

august  -  september  2016 

Tirsdag d. 6. september 
Orienteringsmøde 

Menighedsrådsvalg 2016 
 

Endelave Præstegaard 
Kl. 20.00 

 

 

Menighedsrådsvalg 2016 
Så er tiden kommet igen for at der skal være valg til menighedsrådet.  
Vi har igen søgt om at valgperioden er på 2 år, hvilket er imødekommet.  
 

Tirsdag d. 6. september kl. 20.00 er der det lovpligtige orienteringsmøde i Præstegården, hvor reglerne for 
valget gennemgås, og der vil være en orientering om hvad der er sket de seneste 2 år; og hvad menighedsrådet 
har af tanker om hvad der skal ske de næste 2 år.  
På mødet kan man beslutte at lave en liste til valget. 
 

Menighedsrådet har i 2016 fået tildelt et ligningsbeløb på 730.000 kr. fra provstiet. De går primært til afhol-
delse af gudstjenester, til kirkegården og til vedligehold og opvarmning af kirke og præstegård.  
Det er de penge menighedsrådet har at gøre godt med. Og der er stadigvæk mulighed for at prioritere forskel-
ligt; og dermed har man i menighedsrådet stor indflydelse på hvad kirken kan og skal være på Endelave. 
 

Så hvis du har ideer til kirkelige aktiviteter; har noget du synes skal ære anderledes; har noget du undrer dig 
over, så mød op d. 6. september; få svar, få luft, få lyst til at komme i menighedsrådet! 

Jens Peder Baggesgaard 
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 AUGUST 

 

 

 

 

 søndag d. 7.   11. søndag efter Trinitatis 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 14.   12. søndag efter Trinitatis 

    Jesper Hyldahl 

 

 

 

 

 

 søndag d. 21.   13. søndag efter Trinitatis 

     Bettina Erbs Hillers 

        

 

 

 

 

 

 søndag d. 28.   14. søndag efter Trinitatis  
    aflyst 
 

 

 

 

 

  

 SEPTEMBER 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 4.   15. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 11.   16. søndag efter Trinitatis 

    aflyst 

 

 

 

 

 

 søndag d. 18.   17. søndag efter Trinitatis 

    Høstgudstjeneste 
    Jesper Hyldahl 
 
 
 
 søndag d. 25.   18. søndag efter Trinitatis 

    aflyst 
 

 

 

 

 

 

 OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 2.   19. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Dorthe Munk Olsen 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Mette Skjold 

Manuela Knudsen 

75 68 90 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

30 20 20 29 

40 58 85 28 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

Cantica Børnekor 

Igen i år kommer børnekoret fra Vor Frelsers Kirke under ledelse af Nicolai Skov-
gaard Nielsen på weekend på skolen. De har lovet at synge med og for os ved 
gudstjenesten d. 2. oktober, så det bliver en festlig gudstjeneste.  
 

 

Menighedsudflugt 
Som nævnt i sidste nummer, så arrangerer Endelave Menighedsråd  
igen i år udflugt. 
 

Det er fredag d. 16. september med afgang med morgenfærgen.  
I Snaptun holder der en bus klar til at transportere os til Djursland.  
På vejen vil vi drikke formiddagskaffe og få et rundstykke. 
Her det, vil vi besøge Mette og Bjarne på deres tangfabrik i Grenå. 

Efter frokost et sted i Grenå går turen til Herregårdsmuseet Gl. Estrup på Nord-
djurs. Desuden er der landbrugsmuseum i gåafstand, så vi sætter rigelig tid af, så 
man kan nå at besøge begge steder; og vi vil her få kaffe med kage i cafeen. 

Der kan forekomme enkelte overraskelser på vejen til og fra Djursland, alt efter 
tiden; men vi når færgen tilbage til Endelave kl. 19.00. 
 

Det koster 200 kr. at deltage. Pengene betales på dagen 

 

Tilmelding til  
Birthe Olsen eller Lars Herlev senest tirsdag d. 6. september 
 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

 

• 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! 

Du danske sommer 
Ja, det er indledningen på en af vore skønne danske 
sange. – Og jeg elsker vor danske sommer med al 
dens forskellighed. – Det er nok ikke lige det de fle-
ste drømmer om, når de endelig har sommerferie. – 
så skal det være sol og sommer hver dag. Det er 
nok ellers mest landmændene, som glæder sig over 
en god vækst i næsten alle afgrøder, med det vejr 
vi har for tiden. 
 
Jeg satte garn efter makreller forleden dag, da vej-
ret havde stabiliseret sig en smule, og vindforholde-
ne så ud til at være nogenlunde skikkelige. Makrel-
lerne plejer jo at komme til vore vande her midt i 
juli, så det skulle jo være nu. – Mit indre vækkeur 
fungerede fint, og jeg stod op kl. 04.25 og kunne 
nyde den første sol i østnordøst, som netop skinne-
de over træerne henne i byen. Min søde frue, hek-
sen i Vesterby med de helbredende hænder, sov 
sødeligt med en sjov brummen ved hvert åndedræt. 
Jeg listede rundt for ikke at vække hende; hun skal 
jo have nogle flere timers søvn. – Motorcyklen var 
klargjort med årerne bundet op på siden, og cykel-
traileren spændt bagpå, og så gik det derudad. Fle-
re harer og mange kaniner blev forstyrret i deres 
morgenaktiviteter, men de havde ikke så travlt med 

at komme af vejen. – Vinden havde drejet sig i lø-
bet af natten, så den nu kom fra syd og løb op langs 
kysten. Det var dog en rolig vind på 4 sekundmeter, 
så det var små bølger, som løb parallelt med kystli-
nien, så der næsten ikke var nogen brænding. Sil-
degarnet, som også bruges til makreller, havde 
vendt sig 180 grader, siden jeg satte det. 
 
Det er altid spændende at trække garnet ind og se, 
om der er kommet fisk i det natten over. – Og det 

NATUREN OMKRING OS 
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var der, 29 store makreller og 1 mørk sej, så endelig var det anstrengelserne værd at komme så tidligt 
op. Da jeg rensede fiskene for indmad kunne jeg konstatere at de alle havde maven fuld af rejer, som 
vist er det eneste fødeemne for fiskene i tiden, da alle andre fiskearter har valgt andre kyster at gyde de-
res æg, og den smule vårsild, vi fik besøg af i foråret, kunne slet ikke levere de store mængder yngel, 
som ellers er guf for makrellerne. Selv tobisen er forsvundet fra vore kyster, så det er småt med føde til 
rovfiskene. – Vi har heller ikke set meget til ørrederne og hornfiskene i år. Jeg har ikke hørt om fangster i 
nævneværdigt omfang. Selv har jeg heller ikke udfoldet den store energi  i fangsten af disse. Vejret har 
jo været så blæsende og regnfuldt, så lysten til nogle hyggestunder langs kysten har helt manglet. – Mul-
terne har jeg heller ikke set noget til. Jeg har fisket lidt inde i bugten, og ikke set noget til disse spæn-
dende fisk, og ørrederne har heller ikke vist sig herinde. Dog har der været nogle store skrubber, som 
allerede var godt tykke, men det er jo først til efteråret vi går mere målrettet efter disse. 
 
Rejerne er her stadigvæk. Dog er alle de store rejer trukket ud på dybt vand for at gyde/aflevere deres 
æg, som var blevet helt sorte. Men der er masser af de lidt mindre rejer endnu. Hver tangbusk bugner af 
rejer, og man må skovle hele håndfulde over i fangstposen uden først at sortere alle de små fra. Dog prø-
ver jeg at undgå de mindste, når jeg får øje på dem. – Det er selvfølgelig lidt mere besværligt at pille de 
mindre rejer, men vi hygger os med det, og så smager de jo himmelsk stadigvæk. 
 
Det er også blevet tid til at samle lidt perikon til kryddersnapsen. Der er dog ikke så mange perikonplan-
ter, som i tidligere tid. Det er måske blevet for populært at krydre 
snapsen med denne urt. Strandmalurten har jeg fået høstet, og snart 
kommer turen til Valnødderne, som skal plukkes den første uge i au-
gust, mens skallen endnu er dækket af det grønne lag frugtmasse. 
Nødderne deles i kvarte dele, tilsættes 2 skefulde honning og over-
hældes med Brøndum-snaps. Og der skal høstes bær, både i haven 
og i naturen. Fuglene har sikkert allerede spist de fleste ribs, men 
der kan vel lige blive lidt til rysteribs. Solbærrene kan vi have for os 
selv. De er nok lidt for stærke for fuglene. Alle bærsnapsene skulle 
gerne gøres klar nu, så de kan være klar til jul og julefrokosterne. – 
Med det noget våde vejr vi har i sommer skulle svampene snart væl-
te op af jorden. Jeg glæder mig rigtigt til disse herlige ting fra natu-
ren, og jeg føler mig snart som en af den tidlige stenalder, - en jæger 
og samler. Det er jo et herligt liv, som vi nyder rigtig meget i vor fa-
milie. Rørhattene er begyndt at poppe op, og meget snart følger 
champignons og parasolhatte efter. Kantareller må vi dog se langt 
efter, da vi skal til andre egne af landet for at finde disse. Vi må nø-
jes med orange kantarel til at give lidt pikant smag til svampestuv-
ningen, når det gælder de lidt mindre karakteristiske svampe, men 
Stor løgbruskhat kan dog også være et valg i denne sammenhæng. 
 
Jeg må skynde mig at undskylde denne udgave af min historie til 
denne måneds blad. – Den oprindelige forsvandt ud i det blå, da Win-
dows-10 lige pludselig ikke ville lade mig få adgang til den færdige 1. 
udgave, og jeg har desværre været lidt for ophidset over dette, så 
inspirationen har kunnet ligge på et meget lille sted. – Det bliver for-
håbentlig bedre i næste blad. 
 
Men god sommer alligevel. – Og kom nu ud i vor dejlige natur og nyd 
den. Vi har jo næsten alle habitater på vor lille ø. 
 
Børge Birkmose 

 

 

 MADSTED & BAR 

 

 

SLUTSPURT! 
 

Fredag   5.8           
17 - 21 

Happy kl. 17.30 - 18.30 

Aftenmenu fra kl. 19: 
flæsk, bøf, nachos eller burgere   

bestil forud 

 

Lørdag   6.8           
13 – 16  værtshus 

Happy kl. 13 – 14 

Fra kl. 14  Burgere og nachos 

Aftenmenu fra kl. 18 – 20.00   
(luk kl.22.00): 

Forhør om flæsk eller bøf  
bestil forud 

 

Søndag  7.8      14 – 16  
burgere og lopper 

 

Fredag   12.8       17 – 21 

 

Lørdag   13.8    13 – 16 + 18 – 22 

 

Søndag  14.8       14 – 16  
burgere og lopper 

 

Kl.  16 – 20  værtshus  
og Cafe M takker af ! 

NATUREN OMKRING OS 
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Sidste år fik vi en forespørgsel, om vi havde lyst til 
at komme til Endelave for at se opera. Man tænkte: 
opera og Endelave, er det foreneligt?  
Da vi igen i år fik samme tilbud, var der ingen tvivl 
i vores sind: vi ville meget gerne deltage! 
 
Hvorfor har man lyst til at tage til Endelave for at 
høre opera, når man næsten kunne komme i ope-
raen i København på næsten samme tid og til næ-
sten samme pris?? Det er fordi, det er to helt for-
skellige oplevelser. Kan et 4 mands orkester levere 
varen? Kan et operaensemble med kun 7 sangere 
løfte en opera til noget mindeværdigt? Svaret fra os 
må blive et rungende JA!!! 
 
Selve oplevelsen er naturligvis en helt anden:  Ri-
goletto i det fri, indrammet af Skippergården.  Om-
kring 100 tilhørere, for hvem den maksimale af-
stand til scenen er 10 meter. Altså meget intime 
rammer. Dette indebærer, at de optrædende ikke 
bare skal kunne synge, de skal også kunne agere, 
og agere tydeligt med en engageret medleven i 
handlingen. Vi skal kunne se forelskelsen, vreden, 
glæden og den totale fortvivlelse! Dette kræver 
enormt meget af de optrædende og fordrer, at de 
udgør et virkeligt godt, sammenspillet team! Og vi 

følte med dem: man havde lyst til at gå op og stik-
ke skurken et par på skrinet, trøste den uskyldige 
unge pige og hjælpe retfærdigheden på vej! 
Når man oplever sådan et stort holdsamarbejde, er 
det urimeligt at anmelde de individuelle præstatio-
ner.  
Vi vil dog fremhæve Vibeke Kristensen, sopran, 
som havde sin debut som Gilda. Hun var intet min-
dre end fremragende!! 

OPERA PÅ ENDELAVE 
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Sådan en oplevelse udendørs med store 
truende regnskyer, det virkeligt intime 
samvær og de dejlige præstationer var 
fantastisk. Intet mindre! 
 
Vi glæder os allerede til næste år og hå-
ber på, at endnu flere finder vej til den 
charmerende Skippergård for at få del i 
dette enestående arrangement! 
 
Hans Johnsen 
Påbølvej 5, Hoven 
6880 Tarm 
 
Fotos: Kaninen Katrine fra Endelave 

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    

BAGERI-UDSALG 

Hjemmebagt brød fra Kroen 

Sælges fra Endelave Midtpunkt 
Læs mere på 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  

OPERA PÅ ENDELAVE 
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Sankthans 2016 
I år blev sankthansaften fejret på ’Kommune-
pladsen’ – med den dejlige udsigt over havet. 
 
Som sædvanlig var vejret den store ukendte faktor, 
når man forbereder sankthansaften. Og vejret så 
bestemt ikke ud til at være med os. Først på aftenen 
regnede  det stærkt, så vi kiggede på hinanden og 
snakkede om, at vi måske skulle aflyse. Men så blev 
der tørvejr – solen brød frem og folk begyndte at 
ankomme. 
 
Men så var der problemer med teknikken – vi havde 
5 kabeltromler i brug, og flere af dem ville bare ikke 
som vi ville, men vi fik da mikrofonanlægget i gang 
– om end med nogen forsinkelse. 
 
Båltalen blev holdt af Boje Lund, Midsommervisen 
og Danmark nu blunder den lyse nat blev sunget 
med akkompagnement af ”Endelave-spille-
mændene” på smukkeste vis. Det lykkedes også for-
holdsvist nemt at få gang i bålet – og den fine heks, 
som skolen havde lavet, blev på behørig vis sendt til 
Bloksbjerg. 
 
Vejret var med os – det blev den smukkeste sankt-
hansaften, jeg kan mindes. Ikke en vind rørte sig, 
og vi kunne stille og roligt beundre solnedgangen. 
En dejlig aften, som vi håber alle nød. 
 
På EFK’s vegne 
Niels Johan D. Andersen 
 
Årets båltale 
Tak for invitationen til at holde årets båltale her i 
aften på Endelave. 
 
For to dage siden, tirsdag den 21. juni, fejrede vi 
sommersolhverv – årets længste dag. Jeg vil i min 
båltale her i aften bestræbe mig på, at I ikke utål-
modigt står med følelsen af, at dette er årets læng-
ste aften. 
Overalt i landet samles folk – børn, voksne, unge og 
gamle – omkring bålet for at sende heksen til Bloks-
bjerg og synge Drachmanns midsommervise. Og her 
på øen bliver Lange-Müllers smukke melodi oven i 
købet ledsaget af Endelave Spillemændenes liflige 

toner. Så kan 
det ikke blive 
mere dansk – 
og det er jo net-
op danskheden, 
vi fejrer i aften. 
Og Danmark når 
det er dejligst. 
 
Oprindelig er 
sankthans ikke 
spor dansk. 
Sankthans er 
det fordanskede 
helgennavn for 
Johannes Døbe-
ren, som blev 
født 6 måneder 
før Jesus – altså 
24. juni – og 
det er jo i mor-
gen, den 24. 
juni, vi har 

sankthansdag.  
Dagen fejres også i andre nordeuropæiske lande, de 
baltiske lande og de andre skandinaviske lande. 
Heksen på bålet sender vi til Bloksbjerg, som jo lig-
ger i Harzen i Tyskland, og heksen er da også en 
tysk opfindelse. 
Vi fejrer altså i aften en rigtig god, gammel dansk 
tradition - som i virkeligheden er en god sammen-
blanding fra Mellemøsten, Tyskland og flere steder i 
Europa og Skandinavien. 
Tidligere var det opfattelsen, at midsommernatten 
var fyldt med magiske naturkræfter. Både onde og 
gode. Alle urter og kilder var særligt hellige, og det 
var traditionen at opsøge hellige kilder eller plukke 
helende urter på denne aften. Til sankthans var 
mange hellige kilders magiske helbredskraft særlig 
stærke, og folk valfartede til dem i kildetiden, som 
netop startede ved sankthans. 
Heksene var også særligt aktive i tiden omkring 
sankthans, f.eks. ved at samle ingredienser til deres 
trolddomsaktiviteter eller ved at rejse til heksemø-
der på Bloksbjerg. Bålet skulle skræmme heksene 
væk og forhindre dem i at holde rast. 
Så sankthans er et rigtigt godt eksempel på, at alle 
traditioner ændres og tilpasser sig tiden. Danske 
traditioner og dansk kultur er levende og i konstant 
forandring. Noget går tabt, og andet kommer til. Det 
afgørende er, at vi sammen skaber nogle traditioner, 
som binder os sammen. 
 
Både bålet i aften, vor kultur og traditioner har brug 
for næring for at udvikle sig. Hvis vi lukker ilden in-
de, vil bålet blive kvalt og langsomt dø hen. Det 
samme vil ske, hvis en kultur lukker sig om sig selv. 
Nu er det sådan med hekse, og for den sags skyld 
også spøgelser, at de kun findes, hvis man tror på 

EFK 
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dem. Og de kan vokse sig større og større i et uop-
lyst mørke. Hvis man tænder lyset, kan man se, 
hvad der gemmer sig i mørket og opdage, at det der 
var skræmmende måske ikke er farligt.  
Men det kan være grænseoverskridende at tænde 
lyset, og mange vælger derfor at leve i et uoplyst 
mørke. 
 
Har vi så ingen hekse i dag. Personer vi er bange 
for, og som vi helst ville være foruden. I dag er der 
desværre mange, der mener, at heksen i dag kunne 
være alle de fremmede, som af forskellige årsager 
er kommet til Danmark og ødelægger hyggen i den 
danske have.  
 
På Endelave lever man ikke i en uoplyst mørk mid-
delalder, og her tror man ikke på hekse. Jeg så ind-
slaget i TV Syd om, at Endelave ønsker at modtage 
en flygtningefamilie. Jeg håber, projektet vil lykkes, 
for  
 
vi mennesker kan drømme og stræbe efter meget 
her i livet, men det vigtigste for os, udover de basale 
behov, så er det, at være en del af et større fælles-
skab, og jeg kan ikke forstille mig et bedre sted, 
hvor en traumatiseret flygtningefamilie vil blive ac-
cepteret og inddraget i et fællesskab end her på En-
delave. 
Det oplevede Lene og jeg i 2008, da vi flyttede til 
Endelave, fordi vi havde fået ansættelse på skolen. 
Vi kom så godt nok kun fra Vejle, og der er kulturen 
ikke helt så forskellig som her på Endelave. Men alli-
gevel. 
 
Vi glædede os meget til at flytte til Endelave, men 
der var da skeptikere, der fortalte os, at vi skulle 
lige være klar over, at øboer er meget svære at 
komme ind på livet af. De er meget skeptiske over 
for fremmede, og tilflyttede skal ses an. Ja, det er 
ikke ualmindelig, at det tager flere generationer at 
blive accepteret. Vi må sige, at skeptikernes fordom-
me blev gjort gruelig til skamme. 
Da vi holdt med flyttebilen på Kongevejen uden for 
skolen og kom op til døren, stod der en kurv med 
diverse lækkerier og et kort: ”Velkommen til Endela-
ve”  
Og det må have været det førstkommende forår, 
altså 2009, hvor færgen skulle i dok. Mens det står 
på, har vi kun den lille færge, som ikke kan medtage 
biler. Det passede så lige med, at vi var inviteret til 
barnedåb i Jerlev uden for Vejle. Det måtte vi selv-

følgelig sende afbud til, da det var helt umuligt at nå 
frem til med offentligt transportmiddel. Det var nu 
ikke noget, vi klynkede over. ”Sådan er det jo”, som 
Margrethe Vestager sagde, da hun lige havde været 
med til at forringe vilkårene for tusindvis af arbejds-
løse. 
 
Som sagt mindes jeg ikke, at vi klagede over, at vi 
ikke kunne komme til den pågældende familiefest. 
Men jungletrommerne må have lydt på øen, for der 
gik ikke mange dage, 
før en øboer kom hen 
på skolen og fortalte, 
at Benny havde en bil 
til at stå ovre i Snap-
tun, og den kunne vi 
da bare tage.  
 
Og jeg er sikker på, 
at en flygtningefami-
lie vil opleve den 
samme imødekom-
menhed fra ende-
lavitterne og få en 
lige så god oplevelse 
af øen og dens be-
folkning, som Lene 
og jeg har haft de 
syv år, vi var ende-
lavitter. 
 
Når vi om lidt tænder bålet og fortager den symbol-
ske handling ved at sende heksen til Bloksbjerg, kan 
vi fællesskab finde varmen ved bålet og glæde over, 
at her på Endelave, tror vi ikke på hekse. 
 
Tusind tak for ordet – og rigtig god sommer til jer 
alle! 
Boje Lund 
 
Fotos: Niels Johan D. Andersen 

EFK 
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Georg Ditlev Schildknecht og hans familie 3 
Denne artikel er den sidste i en række bragt i Endelavebla-
det, som sammenhængende fra middelalderen til vore dage 
skildrer ejerskabet til Endelave og Louisenlund og de famili-
er, hvis liv var knyttet til disse besiddelser. 
 
Ved folketællingen i 1860 boede på Louisenlund ejeren Mar-
grethe Schildknecht (født Ane Margrethe Nicoline Nørgaard) 
med datteren Laura, der var 17 år og forvalteren Gerhard 
Hoé på 24 år. Dertil kom 4 tjenestepiger og 4 tjenestekarle 
på gården. Gerhard Hoé var født i 1832 på Tyrrestrup Ho-
vedgård ved Søvind øst for Horsens som søn af forvalter 
Christian Friederich Hoé (1808-1904) og hustru Marie Gøttig 
(1811-1863). Faderen kom fra Hohenwestedt midt i Holsten 
og moderen fra Flensborg.  
 
Gerhard Hoé kom til Endelave i 1859, og Laura Schildknecht 
og Gerhard Hoé blev gift i 1863. Sammen fik de tre børn: 
Johan Daniel Schildknecht Hoé i 1864, Marie Hoé i 1866 og 
Anna Margrethe Hoé i 1869. Margrethe Schildknecht døde på 
Endelave i 1869. Ved Gerhard Hoés ægteskab med Laura 
Schildknecht kom han til at stå som ejer af Louisenlund. 
 
Da major Georg Ditlev Schildknecht overtog hele Endelave i 
1797 bestod landbruget på øen af 46 gårde og 34 hus-
mandsbrug, der alle blev drevet som fæstebrug, men såle-
des at bygningerne til gårdene og husmandsbrugene blev 
ejet af brugerne. Allerede i 1799 var antal fæstebrug reduce-
ret til 36 gårde og 23 husmandsbrug, og i 1819 var der kun 
15 fæstegårde og 8 fæstehusmandsbrug tilbage. 3 af gårde-
ne var blevet nedlagt for at skaffe jord til den nye proprietærgård Louisenlund, mens resten var solgt til 
brugerne. 
 
Under Louisenlund hørte i 1860 stadig 14 gårde og 4 husmandsbrug som fæstebrug, i 1870 var det 8 
gårde og 0 husmandsbrug, i 1880 1 gård og i 1890 var alle fæstebrugene solgt fra Louisenlund. Salget af 
disse mange gårde til selveje tilførte ejeren af Louisenlund en betydelig kapital. Louisenlund blev samti-
dig med tiden 5 gange så stor som de øvrige gårde på øen ved nedlæggelse af gårde og husmandsste-

der, den sidste gård blev inddraget i 1868. 
 
Ved folketællingen i 1870 boede hele familien på Louisen-
lund sammen med en husjomfru, 5 tjenestepiger og 3 tje-
nestekarle. Ved næste folketælling i 1880 senere boede 
Gerhard Hoé med hustru og tre børn i Horsens i eget hus, 
Sølyst, på Spedalsø 2 i Horsens sydlige bydel. Til husstan-
den hørte også en lærerinde, en kokkepige, en stuepige, 
en tjenestekarl og en røgter. Vejviseren for Horsens 1878 
viser, at familien også boede der på det tidspunkt.  
 
På Louisenlund boede samtidig i 1880 ifølge folketællin-
gen Christian Valdemar Schjellerup som forpagter på går-
den med kone og barn samt en lærerinde og 8 tjeneste-
folk til gårdens drift. Schjellerups søn Sophus blev konfir-
meret i Endelave kirke i oktober 1884, mens faderen var 
forpagter på Louisenlund. Forpagtningskontrakten på Lou-
isenlund løb fra april 1876 til april 1886 med en årlig for-
pagtningsafgift på 6000 kr.  
 
Ved folketællingen i 1890 boede Gerhard Hoé med hustru 
og tre børn igen på Louisenlund. Sønnen Johan Daniel 
Schildknecht Hoé var nu blevet 25 år og uddannet til dyr-
læge på Landbohøjskolen. Folkeholdet på gården bestod 
af en kvindelig elev og to tjenestekarle. Dertil kom 3 land-
arbejdere med egne familier på husmandssteder ejet af 
Louisenlund.  
 
I 1890 blev Johan Daniel Schildknecht Hoé gift med Anna 
Margrethe Jessen. Hun var datter af lærer Hans Jessen og 
hustru Tora Jessen, Allerup nær Holbæk. Sammen fik Jo-
han og Anna tre sønner: Frederik i 1890, Ejnar i 1892 og 
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Gerhard i 1893, som døde 1½ år gammel. Johan og Anna 
flyttede til Endelave i 1892, hvor de købte husmandsstedet 
Suderhuset, som lå i husmandsrækken lige øst for Havhornet 
3. Anna Margrethe Jessen døde i 1896 kun 29 år gammel, og 
Johan Daniel flyttede derefter med sine to drenge ind på 
Louisenlund. 
 
Ved folketællingen i 1901 boede Gerhard Hoé på Louisenlund 
som proprietær med hustruen Laura og datteren Anna Mar-
grethe, men nu med Johan som bestyrer, sammen med sine 
to små sønner Frederik og Ejnar. På gården var der også en 
forvalter og 5 tjenestekarle, 1 murer, 1 kokkepige og en læ-
rerinde. En daglejer var fast knyttet til gården og boede med 
familie på gårdens husmandssted lidt vest for Brombærvej.  
 
I 1897 blev der lånt 60.000 kr. af det Bjerregaardske Fidei-
kommis som 1. prioritetslån og i 1901 yderligere 10.000 kr. 
af bogbinder Edvard Hansen med sikkerhed i Louisenlund. 
Disse betydelige beløb var tilsyneladende forsvundet få år 
senere. Social-Demokraten bragte d. 21. marts 1902 en 
større artikel fra Ritzaus Bureau med overskriften: Christian-
sens Flugt og Fallit. Her beskrives, hvordan den fremtræden-
de borger i Vejle, fuldmægtig Christiansen, havde drevet en 
omfattende virksomhed med ejendomshandel, investeringer 
og formidling af lån, og hvorledes han havde foretaget om-
fattende bedrageri og underslæb. Det endte med, at Christi-
ansen med et større beløb stak af til Hamborg og antagelig 
videre til Antwerpen og USA. Her nævnes det, at ”Ogsaa en 
større Ejendomsbesidder på Endelave skal være stærkt inte-
resseret hos Christiansen, ja, man nævner endog en Sum 
paa 50,000 Kroner.” Måske tabte Gerhard Hoé sin formue 
ved investeringer gennem fuldmægtig Christiansen i Vejle. 
 
Gårdens drift var ikke i stand til at forrente og afdrage disse lån, og Louisenlund blev sat på tvangsaukti-
on d. 20. april 1903 af den vigtigste långiver, det Bjerregaardske Fideikommis, hvis ejer, entreprenør J. 
Bjerregaard, var højstbydende på auktionen med 59.000 kr. 2. prioritetshaveren begærer derefter en 2. 
auktion afholdt. Den blev holdt d. 11. maj 1903, og her overtog det Bjerregaardske Fideikommis Loui-

senlund med et bud på 60.500 kr. + renterestancer og 
omkostninger, i alt 8000 kr. 
 
Denne tvangsauktion ændrede brat 3 generationers ejer-
skab af den største ejendom på Endelave og dermed 
grundlaget for familiens liv. Johan Daniel Schildknecht 
Hoé købte gården Bremå på Endelave i november 1903, 
og han og hans to drenge, Frederik og Ejnar, flyttede der-
til sammen med Johans ugifte søster Anna og Johans mor 
Laura. Ved folketællingen i 1911 levede Gerhard sammen 
med Laura på aftægt hos Johan på Bremå, mens Anna 
var husbestyrer for sin broder Johan, og sønnen Ejnar 
stadig boede hjemme. Gerhard døde i 1918 og Laura i 
1923.  
 
Ejnar var bestyrer på Bremå fra i hvert fald 1925, og i 
1934 overtog han gården efter sin fader Johan, som døde 
i 1936. Ejnar blev dræbt i 1944 sammen med sin ældste 
søn Karl Johan, da skibet Agda blev minesprængt på vej 
til Endelave. Ejnars søn Hans bor stadig på Bremå. Frede-
rik købte i 1925 gården Østerby 6 på Endelave og boede 
der til sin død i 1965. 
 
Anders Grosen 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Sygeplejerske Suzanne Larsen 75 68 90 23 

Lægehuset Endelave FALCK Lægehus 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Spildevand / kloak 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 

POSTHUSET 24 67 42 12 
HAVNEN 1A 

mandag, onsdag 
og torsdag 

1000 - 1130 

tirsdag 1615 - 1800 

fredag 1000 - 1200 

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HAVHORNET 4 

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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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

Deadline: 21 dage 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 
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