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ENDELAVESKOLEN GODT KØRENDE
Har fået nye ”Harley’er”
Foto: Karsten Jensen

Foto: Karsten Kragh Hansen

MEJERISTEN I AKTION
Museet arrangerede oste-eftermiddag
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For godt 50 år siden gav jeg mine første skrig og
spræl på Edelsholm. Og for at dette ikke skulle gå
helt ubemærket hen for mine forældre valgte jeg
en opstart som kolik barn, blot i 3 måneder og kun
om natten… Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at jeg
var landet et helt specielt sted med tryghed og
nærvær, to søstre som kun var et par år ældre og
en farfar som tog sig af os børnebørn, så mor og
far kunne passe den daglige drift på gården.

læse bøger, gå på jagt, bade, restituere og ikke
mindst sejle og hygge med vores venner. Og som
Jesper (sejlskolens svar på Mitch Buchannon), også skriver, så deltager vi med glæde i det frivillige
arbejde med sejlads. Her finder vi et fællesskab
sammen med nogle rigtig fine mennesker og har
det smadder sjovt, og aktiviteterne er også en nødvendighed for at fastholde og tiltrække os og mange af de andre sommergæster på øen hvert år.

Min far elskede at lære mig dyden at være i gang,
og da han købte Øvregården og plantede 50 malkekøer derude, så lykkedes det ham fint. Dengang
var jeg ikke særlig taknemmelig for de mange ture
til Øvregården, men det var jo ikke kun arbejde, og
set i bakspejlet blev mit DNA suppleret med forståelsen for frihed og ansvar. Så da jeg var omkring
15 år, kunne jeg selv fodre, passe og malke de 50
køer, og havde også lært at skyde kaniner, fasaner,
ænder og ikke mindst finde og tilgå de oplevelser
Endelaves natur kan give.

Apropos sjov aktivitet, så er Charlottes Crossfit på
havnen rigtigt sjovt – blot ikke dagene efter, da er
der ømme muskler, det kan man jo også godt grine
lidt af… vi glæder os til at se jer alle til endnu en
fantastisk sommerferie på Endelave.
Henrik Henriksen
Jeg sender med glæde stafetten videre til Maja Hoé

Og sommeren var altid noget helt specielt, her kom
alle dem, vi kendte fra sidste år og så blev der badet, spillet fodbold, lavet bål på stranden og
”kigget” efter piger – vi var mange, der kom sent
hjem stort set hver aften. Jeg måtte desværre ikke
få knallert (det var vist min mors beslutning), men
Mogens, Lars, Benny og Henrik havde.. det var jeg
noget misundelig over. Men det var jo heller ikke
helt ufarligt med knallert – En aften synes vi, at
Benny havde fået lige en øl for meget til at kunne
køre hjem, så han blev overtalt til at trække hjem,
hvilket desværre endte ude i en roemark og en
brækket arm.
Endelave har helt sikkert forandret sig siden min
barndom, og i dag er der en række nye forskellige
muligheder for aktivitet om sommeren, hvilket jeg
og familien er super glade for. På den anden side er
øen på mange måder lidt af en tidslomme. At komme fra Edelsholm til Øvre kunne godt være noget
tidskrævende. Min far kendte jo alle og der blev
ofte holdt pit stop
ved smeden, hvor også
”raketten” og mange andre af øens mænd på forunderlig vis kunne finde sammen på samme tidspunkt. Også i dag kan det tage temmelig lang tid at
komme fra A til B, blot at komme forbi nede ved
Søren og Charlotte sidst på eftermiddagen kan være noget omstændigt.
Efter nogle somre i telt i min forældres baghave
købte min familie og jeg i 2013 Vesterby 35C og
nyder i dag rigtigt meget Endelave. Vi kommer her
så ofte vi kan - her kan vi fiske, fange muslinger,

Så høstes der på Endelave

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

ENDELAVEBLADET // 15. ÅRGANG 2017

2

Stafetten

14

Naturen omkring os

22

Nyttige telefonnumre

3

Kalenderen

15

Turismegruppen

23

Om bladet

4

Færgen

16

Beboerforeningen

24

Bagdøren

5

1-1-2

17

Ny hjertestarter

6

Skolen

18

Museet

8

Aktiv Ø-ferie

20

Endelaves historie

10

Lægeurtehaven

22

Praktisk information

12

Kirkebladet

22

Foreningsoversigt
www.EndelaveBladet.dk

KALENDEREN

ENDELAVEBLADET // 15. ÅRGANG 2017

Lørdag d. 9. september 2017
Endelave Halvmaraton
Arrangør: EIF og EFK

Stemningsbilleder fra Komediehusets 15. forestilling
Anastasia - 28. juli 2017
Fotos: Karsten Kragh Hansen
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Meddelelse fra Endelave Færgefart
Der er 20% rabat i ti uger - uge 32 – 41.
Vi ønsker alle en god sommer
Med venlig hilsen
Endelave Færgefart

Økologisk Besøgslandbrug
Kongevejen 67, 8789 Endelave

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

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

Benny Rasmussen
Kongevejen 74
8789 Endelave
tlf. 75 61 56 56
Mobil. 29 78 00 23

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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Hvad gør jeg, hvis jeg bliver
alvorligt syg eller kommer
til skade på Endelave?
Alarm 1-1-2
Ring 1-1-2 ved alvorlig ulykke eller livstruende
sygdom.
Først taler du med politiets alarmcentral. De skal
finde ud af præcis, hvor du er, så hjælpen kan
sendes til rette sted. Fortæl derfor straks
hvor du ringer fra.
Hvis dit opkald drejer sig om sygdom eller ulykke,
stiller politiet dig hurtigt om til en sundhedsfaglig
medarbejder ved AMK-vagtcentralen, som stiller
spørgsmål for at finde ud af, hvilken hjælp du har brug for.

Hvilken hjælp sendes der på Endelave?
Når du ringer 1-1-2 hvis alvorlig ulykke eller livstruende sygdom på Endelave, sender vi
hjælp i form af en akutlægehelikopter og øens sygeplejerske. AMK-vagtcentralen sørger
for at kontakte øens sygeplejerske. Vi sørger også for, at den syge/tilskadekomne bliver
kørt til akut-lægehelikopteren med øens transportenhed.
I tilfælde af hjertestop sender vi desuden øens 1-1-2 førstehjælpere, der er frivillige
borgere, som er uddannet i at give førstehjælp og anvende en hjertestarter.
I nogen tilfælde er der ikke akut brug for hjælp, så stiller den sundhedsfaglige person
flere spørgsmål, og du vil i stedet få råd om, hvad du skal gøre.
Du er altid velkommen til at ringe tilbage, hvis det bliver værre, eller ved tvivlsspørgsmål.

Læge og lægevagt

Hverdage kl. 08.00 - 16.00:
Ring til sundhedstilbuddet på Endelave på telefon 75 68 90 23 eller egen læge.
Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, har også mulighed for at
kontakte lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På hverdage mellem kl. 08—16.00 er
telefonen bemandet med behandlersygeplejersker.
Ved behov for lægehjælp udenfor sundhedstilbuddets åbningstid:
ring til lægevagten på tlf. 70 11 31 31.
I sommerperioden uge (26-33) er der læge på Endelave, som kan kontaktes på
tlf. 75 68 90 23. Lægen fungerer også lægevagt i perioden.
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SKOLEN
Så nærmer vi os skoleårets slutning. Det har været
et skoleår med alle de sædvanlige udfordringer en
lille ø-skole skal løse, men vi synes selv, vi er kommet igennem dem med godt resultat og godt humør. Nu er vi i gang med at planlægge næste skoleår, og det kommer til at indeholde flere, nye tiltag. Vi skal i gang med fjernundervisning sammen
med Anholt Skole, Dagnæsskolen, en Kenyansk
skole og en Grønlandsk bygdeskole i engelsk – det
forventer vi meget af, at det engelske sprog bliver
noget vi lærer os gennem praktisk anvendelse af
sproget – ikke gennem støvede lærebøger. Og det
vi starter op med at gøre som grundsten for projektet er kaffe. Vi tager forskud på forløbet og laver
vores eget forløb om kaffeproduktion inden starten
på det store projekt, så vores er klædt på med viden og kan koncentrere sig om den sproglige formidling af det.
Vi har også talt om, at vi faktisk har ressourcer og
muligheder for i løbet af skoleåret, at iværksætte
enkeltmandsprojekter, hvis en elev har brug for
det. Det kunne være en mere praktisk anvendelse
af matematikkens grundregler gennem forløb i
sløjd. Det kunne være natur/teknik gennem forløb
for en enkelt, gennem særligt tilrettelagte ekskursioner ,hvis vi vurderer, at det giver det største faglige udbytte for den enkelte. Og vi har mulighed for
meget mere – Endelave Skole kan noget, som kan
være vanskeligt for andre og større skoler – at lave
differentieret undervisning, tilpasset den enkelte
elevs behov og forudsætninger.
Basis for undervisningen på skolen er en god og
gedigen undervisning i kernefagene dansk og matematik, natur og teknik, idræt og andre basisfag. Vi
dækker selvfølgeligt den undervisning, børnene lovmæssigt skal have ud fra de givne klassetrin, men
vi har muligheder for at lave tværfaglige forløb og
lignende, som store skoler med lang planlægningshorisont vil misunde os. Vi kan ”Carpe Diem” – grib
dagen. Det kan være, der står matematik på skemaet, men hvis nu der sidder to ringduer og parrer
sig i træet lige uden for klasselokalet – ja, så er det
i orden at rejse sig og gå hen og se, hvad der foregår. Og – ofte er det en underviser, der opfordrer
til at bryde op for at få en god oplevelse.
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Fra turen til Hjarnø
Foto: Karsten Jensen

og finde nogle andre at lege med. Det er svært for
vores få elever. Derfor er vi glade for det arrangement, vi har med Dagnæsskolen i Horsens, som vi
er en underafdeling af. Vi er derovre en gang om
ugen. Her kommer vores børn ind på de klassetrin,
de hører hjemme på, for at få erfaring i hvordan
man skal gebærde sig blandt mange børn og få fagligt påfyld i de fag, vi har svært ved at dække helt
her på skolen. Det gælder f.eks. svømmeundervisning og fysik. Samarbejdet gælder også den anden
vej. Hvis vores børn knytter gode kontakter blandt
børnene på Dagnæsskolen, og disse nye kammerater får lyst til at besøge kammeraten på Endelave,
ja – så har Dagnæsskolen et budget, der dækker
elevernes udgifter til transporten herover. Der er
meget fokus på, at vores børn skal blive lige så vidende (og det bliver de, det viser de nationale
tests) og socialt kompetente som børn fra fastlandet.
Vi profiterer enormt af at være en afdelingsskole. Vi
har økonomisk rygdækning, som vi aldrig ville kunne få, hvis vi skulle følge en standardiseret ressourcetildelingsmodel med et fast beløb pr. barn. Vi kan
hente vejledning og sparring hos Dagnæsskolens
store korps af læsevejledere, AKT – medarbejdere
og lignende. Vi har ressourcer at trække på, som er
uvurderlige for os.

Det som er en af skolens helt store udfordringer, er
det sociale sammenspil mellem de få elever. Hvis Vi er langt fremme i skoene med IT. Alle børn har
man går på en stor skole og der opstår konflikter - egen bærbar PC og iPad. Der er smartboard i alle
så kan man som oftest vende ryggen til , sige ”pyt” undervisningslokaler, og det sidste års tid er der
lagt mange kræfter i at løse de udfordringer det
fører med sig at få en megabyte fra fastlandet og
herover. Der arbejdes løbende med at forbedre vores hastighed på nettet og sidste nyt er en fiberforbindelse. Ja – vi er i udkantsdanmark, men vi oplever, at der arbejdes med at ligestille vores børn,
når det gælder muligheder.

Tavlen ved indkørslen til skolegården
Foto: Karsten Jensen
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Vi kunne heller ikke, som lederen af Dagnæsskolen
gjorde her for et stykke tid siden, stille 5.000,- til
rådighed for hvert barn til indkøb af ting der kunne
gøre frikvartererne sjovere. Kriteriet var, at pengene blev anvendt, så flest mulige fik mest mulig
gavn og glæde af det. Det blev starten på en lang
og spændende proces. Børnene startede med mange, individuelle ønsker til indkøb af ting, som netop
de havde en personlig interesse i. Herfra bevægede
det sig i retning af, at hvis vi nu slår pengene sam-

SKOLEN
men, så kan vi få noget større vi kan lege sammen
med. En enkelt gav dispositionsretten over sine
5.000,- til de andre, hvis bare der blev købt nye
tusser – det var da ædelt. Som hun sagde – ”I finder nok på noget, jeg også synes er sjovt”. Børnene fik tid til at undersøge muligheder og priser på
nettet og indkredse deres ønsker. Og et par møder
med Lars, skoleleder på Dagnæsskolen, blev det
også til. Han var rigtig god til at fastholde ”det fælles gavn og glæde” og stillede de forstyrrende
spørgsmål som ”hvor længe er det spændende? ”
Det hele endte op i indkøb af to enkelte- og en dobbelt Moon-Harley med anhænger og vandvogn. Anhængeren er indrettet således, at der kan sættes
flere forskellige tilbehørsdele på. Vi fik ikke brugt
alle pengene på grund af god forhandlingsteknik fra
Bente, men de står og venter. Stor var dagen, hvor
vi kunne sende børnene ned på havnen for at køre
vores nye køretøjer op til skolen.
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Samandas afslutning
Foto: Karsten Jensen

Skoledagen på Endelave er en vekselvirkning mellem intensiv undervisning i elementære skolefærdigheder og ”highlights”.
Vi har et billede af de nye køretøjer, et billede af
vores informationstavle ud mod hovedgaden hvor
vi har hængt skolens indlæg i Endelavebladet fra
dette skoleår op, så sommerens turister kan læse
om – og forhåbentligt - fatte interesse for skolen.
Og så har vi været på udflugt. Vi lagde frit op til
ønsker. Sjovt nok, så er det ikke ture til København
eller Århus vores børn ønsker sig at komme på.

Samandas afslutning
Foto: Karsten Jensen

Blandt de forslag som var fremme, var en tur til
Hjarnø – en af vores naboøer, som befinder sig i
udkanten af Horsens Fjord tæt på Snaptun. Det var
lykken, at besøge den 3 km2 store ø, som egentlig
ligner Endelave ganske meget, for at lave de samme ting som man plejer at lave her på øen. Sjovt
og pudsigt – men det var en fantastisk dag.
Fra turen til Hjarnø
Foto: Karsten Jensen

Og som det sidste og mest sørgelige – vi har sagt
farvel til en elev. Samanda skal efter sommerferien
begynde på ”True North” efterskolen i Snaptun. Det
blev selvfølgelig behørigt fejret med fællesspisning,
flaget til tops, plantning af ”Samandas træ” på skolen – et figentræ - og fællessang med de mest populære sange fra vores morgensang gennem dette
skoleår. Samanda, vi vil ønske dig alt muligt godt
fremover og sige tak for din måde at være på,
mens du har været elev på Endelave Skole.
Med dette vil vi sige tak til vores børn, forældre,
læsere, kaffegæster, samarbejdspartnere, forbipasserende turister som gerne vil vises rundt, øens
foreninger som er flittige brugere af skolen, vores
allestedsnærværende pedel Carsten Jørgensen, vores dejlige rengøringsdame Kristina og vores efterhånden mange følgere på FB for endnu et dejligt
skoleår på Endelave Skole.

Fra turen til Hjarnø
Foto: Karsten Jensen

Karsten Jensen
pædagog på Endelave Skole
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AKTIV Ø-FERIE
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bank Fonden og Horsens Kommunes Oplandspulje, for den støtte de har givet.
Der har givet mulighed for, at der er blevet indkøbt
grej, til brug for alle Endelave Aktiv Ø-Ferie aktiviteter.
Der har også været mange lokale, sommerhusfolk, sejlere, endagsturister og andre der
har givet en hjælpende hånd med.
Vi takker for støtten, og arbejder frem mod
2018 med fuld skrue, og forventning om en
super sæson.
God sensommer
Endnu en sommer med masser af aktiviteter, Folkene bag Endelave Aktiv Ø-Ferie
Endelave Idrætsforening
til vands til lands og næsten i luften.
Fodbolden har rullet i to uger på boldbanerne, med
masser af boldlege, finter, driblinger, afleveringer Husk Halvmaraton 9. september 2017
og kampe.
Gennem de to uger har Lars, Vesti og Claus, givet
de mange børn og unge en oplevelse, der ikke findes andre steder. Børn og unge blandes og spiller
mod og med hinanden. Det har givet sammenhold
og venskaber, der er helt specielle.
Crossfit på havnen, har givet mange ømme muskler, også steder de ikke vidste de havde muskler.
Det har været skønt at se, hvordan Charlotte, har
fået en hel masse mennesker, til at udfolde sig på
havnen.
Spurt ind og ud af molen, flytte sten, mave og armbøjninger samt andre udfoldelser der sætter musklerne på arbejde.
Sejlads i lagunen, har været et stort tilløbsstykke
igen i år. Flere dage har der været kø, så Ejnar
måtte lave hold og udskifte, hvert tyvende minut.
Det siger lidt om hvor stort det er.
Jesper, Søren, Henrik og Kim har sat gang i rigtig
mange denne sommer, hvor Surf, SUP og jollesejlads har givet masser af liv på vandet. Som super
god hjælp, har Birgitte igen i år hjulpet når det
brænder på.
Alle disse aktiviteter er kørt af frivillige og ulønnet,
så det er en stor glæde, at der til denne sæson er
sponsorer, der kan se at vi gør en forskel.
Endelave Aktiv Ø-Ferie takker hermed Syd-
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AKTIV Ø-FERIE
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Endelave Idrætsforening har fået 20.000,- af Sydbank Fonden.
En stor tak til Flemming Hansen, fra Sydbank Horsens, der her overrækker en check,
til Kim Vind, formand for Endelave Idrætsforening
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NY BOG OM PLANTER
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Lægeurtehaven har udgivet bog om lægeplanter og krydderurter
Når man som gæst i besøgshaven i Endelave Lægeurtehave går en tur, kan man låne eller købe en
planteguide i bogform med. Sådan har det været i
de sidste mange år. Men den gamle planteguide var
ved at være udsolgt og heller ikke opdateret i forhold til de planter, der findes nu og den måde, haven er bygget op på nu.
Derfor har foreningen udgivet en ny bog om planterne i Lægeurtehaven. Den starter med ca. 30 sider om lægeplanter og krydderurter generelt og
derefter er der en 80 siders guide til havens planter
med symboler for brug af planterne til alt fra urtete og kryddersnaps til om planten er giftig eller spiselig. Der er farvebilleder af alle planter, hvilket
gør det nemt at navigere rundt, både i haven og i
bogen.
Med ”Lægeplanter og krydderurter i Endelave Lægeurtehave” i hånden kan man gå en rundtur i haven og blive klogere på planternes historie fra oldtid til nutid, kulinariske planter fra øens natur og
meget mere. Bogen kan også sagtens bruges andre
steder end på Endelave, da den beskriver mange af
de kendte, historiske lægeplanter og mange af de
planter, som forskerne har fokus på som lægeurter
og nye lægemidler i nutiden og i fremtiden.
Bogen kan købes for 75 kr. hos Ø-cafeen i Lægeurtehaven, hos Ø-guide Tove Yde samt hos foreningen Endelave Lægeurtehave.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Endelave Lægeurtehave

Glashuset

Birkunst

Glaskunst fra eget værksted
Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse - Armbånd
Kongevejen 40 - 8789 Endelave
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk
Telefon 29 45 81 21

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

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

REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK

10

Mere end 30 års erfaring

•
•
•
•

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

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

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

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

v/ Leif Jørgensen
Havhornet 15 - 8789 Endelave
Tlf. 75 66 15 51 - Mobil: 40 44 56 35
SE-nr: 20 97 32 34

Læs mere og book online:
www.louisenlund-endelave.dk
Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk

Produktion, omfletning og reparation af:
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24
Lene Iversen
Skippergaarden - Kongevejen 14 - 8789 Endelave
Mobil: 51 55 66 08
www.endelaveflet.dk - info@endelaveflet.dk

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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august - september 2017
Koncert med Klezmerduo
Onsdag d. 12. juli havde vi i kirken koncert med Klezmerdoe. En uforglemmelig aften, hvor vi både hørte den inciterende musik og hørte om musikkens rødder. Klezmer er jødisk festmusik, som overlevede i Østeuropa, hvor
den blandede sig med romaernes og balkanfolkenes musik. Sproget der synges på er en blanding af jiddich, ”sigøjnersk”, tysk og så de østeuropæiske
sprogstammer. Det er insisterende musik, rytmisk på en måde så man ikke
let kan sidde stille. En blanding af østens mystik og europæisk stringens.
Lige så insisterende som musikken er, sådan mærker man også en intensitet
hos Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt, som gør at man ikke bare er til
en koncert, men mærker to mennesker som lever og ånder for den specielle
musik, de har fattet kærlighed til.
En musiktradition som blev kendt af alle, da musicalen Fiddler on a Roof,
Spillemand på en tagryg, blev en succes og har spillet over hele verdenen.
Klezmermusiktraditionen viste her, at man ikke kan lade være med at være
med, når man er til stede i et rum hvor det spilles.
Efter en times koncert i kirken, hvor vi var omkring 70 inkluderet en flok
dejlige børn, som ikke kunne lade være med at vrikke med fødderne, fortsatte koncerten i Skippergården, hvor vi bl.a. fik lov at høre Harry Lime temaet fra den tredje mand, spillet på dulcimer, en forløber for klaveret, som Henrik mestrer. Musik som også er vokset ud af Klezmertraditionen. Efter en timestid i Skippergården
blev det tid til kædedans på de toppede brosten. Nogle var lettere til fods end andre, men heldigvis afstedkom det ikke skader
så vidt jeg husker.
Det var en dejlig aften; startende i kirken og efterfulgt af koncert på skippergården med fadøl og vin; og efter koncerten kunne
man sidde og få en snak og fordøje den glæde, musikken lod boble i en. En musik som der ikke blev lagt skjul på i fortællingerne havde en ofte trist baggrund med tanke på både jødernes og romaernes svære vilkår i Europa gennem flere hundrede år.
Men en musik der beskrev, at man trods den modstand
der kan være i det ydre er nødt til at holde fast på sin
tradition, på den glæde som tilværelsen byder en, når
børn fødes og kærlighed besegles ved vielser.
Og at den eneste måde man kan leve i trængte tider er
ved at holde humøret højt og håbe på at alting vender en
gang.
Jeg håber, at vi en anden gang kan finde musikere som
vil være med til sådan et dobbeltarrangement, for det gav
rigtig god mening at mødes både i kirken og på ”kroen” .
Jens Peder Baggesgaard
Foto: Kaninen Katrine fra Endelave

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
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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

Hans Ditlev Schildknecht Hoé
blev bisat fra
Sygehuskapellet i Horsens
14. juni 2017

Næste menighedsrådsmøde
d. 7. september kl. 10.00 i Præstegården

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Endelave Menighedsråd arrangerer udflugt
Fredag d. 1. september 2017
Vi tager morgenfærgen kl. 6.55 til Snaptun, hvor der holder en bus klar til
at transportere os til Koldinghus.
På vejen drikker vi formiddagskaffe i Eltang.

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

AUGUST

På Koldinghus vil der blive mulighed for at se udstillingerne og vi slutter
besøget af med en frokostbuffet.

søndag d. 6.

Efter frokost kører vi videre til Brødremenighedsbyen Christiansfeld, der i
2015 blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste som en bydel, der er
bevaringsværdig i verdensklasse. Et spændende sted, der bærer på en lang
og meget speciel historie. Byen blev grundlagt i 1773 af sydtyske
”hernhutter” hidkaldt af Chriatian d. syvende og Struense.
Hernhutterne var forfulgte af de katolske samfund i deres hjemlande. De
var meget dygtige og driftige håndværkere, der hurtigt skabte fremdrift i
hele landsdelen – men alt det og livet som det udspiller sig i vore dage i
”Brødremenigheden” hører vi nærmere om ved en guidet rundvisning inde
som ude i den gamle bydel.

søndag d. 13. 9. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard

Efter rundvisningen er der tid på egen hånd til cafebesøg, honningkageindkøb mv.

SEPTEMBER

Alle er meget velkomne!
Prisen for turen er 200,- kr. (betales på dagen).
Tilmelding til Lars Herlev tlf. 40 83 67 01 eller Birthe Møller Olsen tlf. 24
48 42 20 senest d. 20/8.

8. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl

søndag d. 20. 10. søndag efter Trinitatis
aflyst
søndag d. 27. 11. søndag efter Trinitatis
Karen Holt Madsen

søndag d. 3.

12. søndag efter Trinitatis
aflyst

søndag d. 10. 13. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl
søndag d. 17. 14. søndag e. Trinitatis
aflyst
søndag d. 24. 15. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

OKTOBER
søndag d. 1.

16. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe Munk Olsen
Birthe Møller Olsen
Lars Herlev
Claus Holm
Thomas Uhre Fenger

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
20 32 49 10
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NATUREN OMKRING OS
De liflige triller fra Gærdesmutten får min bevidsthed tilbage til dagenes virkelighed efter at have været i Morfeus arme gennem natten. Det er
virkelig fantastisk fra så lille en fugl med så kraftig
en stemme og en sand fornøjelse at lytte til. Senere
melder solsorten sig med sin fløjlsbløde stemme og
den bliver afløst af skovduernes kurrende og knapt
så melodiøse ”sang”, hvis det ikke blot er gentagne
meddelelser til områdets andre duer, som svarer
med lignende lyde. – Således beriget af naturens
lyde er det ingen sag at komme tidligt op og i gang
med dagens opgaver. Disse indebærer fodring af
katten, som tålmodigt venter uden for sovekammerdøren.
Nogle dage går turen ud til stranden fra tidlig morgen, hvor rejerne træffes helt inde ved strandbredden i de nærmeste tangbuske. Dette har været helt
specielt i år, hvor rejerne blev herinde, som om de
var bange for at komme længere ud, og måske
gemte sig for fisk, som hornfisk og ørreder, og først
begyndte at trække længere ud, da hornfiskene
havde forladt vort område. Rejerne har været store
fra sæsonens start, og vinterens forråd er blevet
bjærget og lagt i fryseren. – I disse dage er der
netop kommet et nyt hold rejer ind. Det ses på, at
æggene er røde og rejerne igen træffes helt inde
ved land. Det første hold havde fået mørke æg og
var godt på vej ud på dybere vand, hvor gydningen
foregår. – Det med to hold så vi også sidste år, og
det er jo med til at forlænge sæsonen, så også
sommergæsterne kan nå at få fornøjelse at dem.
Vejret har været noget koldt og blæsende det meste af foråret og den første del af sommeren, så det
er ikke blevet til så meget med fiskeriet, men nu
skal jeg i gang med at fiske efter makreller, som
plejer at ankomme her midt i juli og opholde sig
her det næste par måneder. Mit fiskeri foregår på
østkysten af Endelave mellem første og anden revle. Her kommer makrellerne ind om natten for at
sove. De er dog nødt til at svømme rundt hele tiden, da de ikke har en svømmeblære som andre
fisk, og derfor hele tiden må holde sig i gang for

Stemningsbillede fra dejlige Endelave
Foto: Karsten Kragh Hansen
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ikke at synke til bunds. På bunden hersker krabberne i stort tal, så her skal men ikke opholde sig, hvis
man ikke vil overfaldes af disse bæster. Kun fladfiskene kan finde ud af at være her. De graver sig
lidt ned i sandet, og har kun lige øjnene, som sidder på oversiden af hovedet, oven over sandbunden. De kan så hurtigt flytte sig, hvis krabberne har
opdaget dem.
Rådyrene ser vi ikke meget til i denne tid. Måske
gemmer de sig for alle de fritgående hunde, som
ses over alt på øen. Oplysning om den nye lov er
vist ikke kommet til kendskab blandt alle hundeejere, som risikerer bødeforlæg for at lade sin hund
løbe frit omkring. En anden årsag kunne måske
være en større udbredelse af sygdommen med, at
de ikke kan holde sig rene bagi, da de får konstant
diarre. Denne sygdom var jo ved at udrydde rådyrbestanden på Fyn, hvor den dog er stoppet igen, og
vi kan måske vente, at det vil gå sådan her på øen
også. – Kaninerne er endnu en gang blevet angrebet af sygdom, og der findes en del døde rundt på
øen. Det er en ny sygdom, som er luftbåren, og vi
har ikke kunnet slippe trods vores afsides beliggenhed. Den ses over hele landet, og vi må håbe på, at
den ikke muterer, så den også vil ramme harebestanden, som synes at være god og stabil.
Når jeg er færdig med at skrive, skal jeg ud og
plukke Perikon til min snaps. Det er lidt spændende, om der stadig er planter, hvor jeg plejer at
plukke. Jeg synes selv, at jeg er nænsom med at
plukke, så der også bliver noget at komme efter de
kommende år. Og tiden er også inde til at valnødderne skal plukkes grønne, og om 14 dage bliver
det tid til at strippe lyngtoppene for blomster til den
dejlige velduftende lyngsnaps. Og derefter bliver
det frugtsnapsenes tur, afsluttende med Slåenbærrene, hvorefter julefrokosterne skulle være forberedte. – Prøv selv! – God sommer!
Børge Birkmose

NYT FRA TURISMEGRUPPEN
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Digital skærm til færgen
Til beboerforeningens generalforsamling i
foråret, diskuterede vi muligheden for at få
en digital reklamestander til havnen i
Snaptun. En lille gruppe blev sendt afsted
til en snak med borgmester og kommunaldirektør om forskellige turismefremstød og
branding af Endelave. Det lykkedes at få
nogle af vores ideer igennem, bl.a. markedsføring af Endelave som kanin-ø ved
bl.a. opsætning af kaninskulpturer, kaninrute, folder og info om kaniner.
En digital reklamestander til havnen var
desværre for dyr, men Horsens kommune
har nu sagt ja til at give os en digital
skærm til færgen. Det bliver en touchskærm, som kommer til at sidde på væggen. Her kan vi vise øens egne ting, for vi
må bruge skærmen, som vi vil. Der hører
program, monitoreringsprogram og licens
med. Det er en samlet pakke vi får, men
betaling af en årlig licens fremover skal vi
selv betale. Udfordringen for os bliver at få
passet og opdateret skærmen, så det der
vises hele tiden er aktuelt og spændende
for turisterne.
Gode ideer og input er meget velkomne fra
jer, der har lyst til at gå ind og være en del
af arbejdet med at få lavet en flot og indbydende velkomst til vores turister, når de
kommer ombord på færgen.
Vi regner med at gå i gang i efteråret, så vi
kan afprøve forskellige muligheder på
skærmen i løbet
af vinteren og så ”søsætte” det færdige
projekt i foråret 2018.

Jernkaniner
Foto: Maja S. Hoé

Venlig hilsen turismegruppen:
Kim, Birgit, Maja, Hanne og Tove

Stemningsbillede fra dejlige Endelave
Foto: Karsten Kragh Hansen
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Beboerforeningen har afholdt bankospil og sommerfodbold med efterfølgende skumparty. Begge arrangementer var der stor opbakning til, og det siger vi rigtig mange tak for. Samtidig vil vi gerne sende en
stor tak til de mange sponsorer, som gavmildt havde sponsoreret gevinster til bankospillet!
Her er lige et par stemningsbilleder fra arrangementerne
Fotos: Maja S. Hoé

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
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Endelave har fået endnu en hjertestarter, nemlig
lige midt i sommerhusområdet Lynger på den
sydlige del af øen. Den livreddende maskine er
opsat i “krydset” Brombærvej/Soldugvej tæt på
Hjertegræsvej, hvor et medlem af Lynger Grundejerforenings bestyrelse, Hans Peter Gundersen,
velvilligt har lagt matrikel til. Hjertestarteren er
betalt af grundejerforeningens omkring 70 medlemmer.
Der er tidligere opsat en hjertestarter i lagerbygningen på havnen og på gavlen ved sundhedshuset på Kongevejen. Øens sundhedspersonale råder også over en og der er også en ombord på
M/F Endelave.
Grundejerforeningen på Lynger har dog vurderet,
at der var behov for endnu en, da et hjertestop
kræver handling. Jo hurtigere, jo bedre. Hjertestarteren på Lynger
er derfor til rådighed døgnet rundt, året rundt.
Tekst og foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
8789 Endelave
endelave-museum@mail.dk
www.endelave-museum.dk

vestjyskbank.dk/horsens

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

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, 8789 Endelave

21 46 43 31
Farbror Walter Christmas som ung officer
(Wikipedia)
Zoneterapi - Massage - Kranio sakral terapi

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

E-mail: lisebirkmose@gmail.com

Endelave Kro ogGæstgiveri
Velkommen på Endelave Kro - her bliver du mæt…!
God dansk kromad til rimelige priser
Billige værelser hele året

ARRANGEMENTER 2017

FREDAGS-QUIZ

ÅBENT ALLE DAGE

Hold øje med pælene og hjemmesiden

Alle fredage kl. 20.30

Se gældende åbningstider
på hjemmesiden

Kom frisk alle sammen!

Kongevejen 15

-

8789 Endelave

-

Tlf. 75 68 90 21

-

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk
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Af Lise Kaaberbøl, Billund.
Født Kongevejen 44, Endelave
Indsendt af Lises ven, Jørgen Holm
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Jeg cykler videre
mod Øvre, hvor
jeg standser for at
nyde naturen, som
jeg lige netop her
føler mig i pagt
med.
Uvilkårligt
synger jeg stille:
”Hvad skal jeg sige, når jeg går
mellem blomsterne i enge, når fuglesangen
sammenslår som tusind
harpestrenge”.
Foto: Hanne Holm
Brægende
sorte
får kommer dovent gående imod mig, de får mig ned på jorden
igen. De gør deres arbejde for, at naturen holdes i
orden, da jeg cykler videre ”står de der endnu og
glor”. Øvre er så smuk – som barn troede jeg, at
det var verdens ende. Det var laaangt hjemmefra –
ca. 4 kilometer, og der var så dejligt og spændende
ved stranden – og havet med de store bølger. Et
helt andet hav, end det jeg plejede at lege ved –
lige ved mejeriet. Der har jeg senere gået sammen
med onkel Harald, der er så vis – og også klog på
flækker og flinteredskaber. Mit store ønske er at
finde en stenøkse – jeg leder stadig.

Utallige gange har jeg som nu stået ved skiftende
færgers ræling og skuet efter min ø – mit sted, der
som en boomerang-formet klat jord, flot placeret –
som Danmarks midte – i Kattegat.
Jeg snuser havluften til mig, alt imens et par sæler
stikker de våde, runde hoveder op fra vandet og
med store øjne kigger efter færgen.
Nu er øen kommet nærmere: Kirken, møllen uden
vinger, de kendte huse og gårde dukker frem. Sjæleligt er jeg der allerede. Fysisk må jeg have tålmodighed til færgen lægger til kaj. Jeg foretrækker at
GÅ i land ad den lange mole, så jeg langsomt kan
nyde gensynet med den lille ”by”, de små haver
med duftende blomster og fuglesang i de gamle
frugttræer. Jeg tager med velvære et dybt åndedrag – åh – den dejlige luft – NU er jeg på mit
sted! Her er højt til himlen. Mågerne skriger hæst
”velkommen”.
Jeg går ad den kendte vej, nikker genkendende til
husene og glædes over at være tilbage.
Jeg passerer skolen, hvor jeg lærte min ”Ole Bole”
– i frikvartererne legede vi ”Skære-skære-havre”.
Grundskolen for mit videre skoleforløb, så morsom
og lærerig, at mit skoleliv i det hele taget blev en
glad tid. Det er ikke ligegyldigt, hvordan skolestarten er – her var den belærende og blid med respekt
Forfædre har været flittige på den nu havdækkede
for kundskab.
boplads – så måske ligge stenøksen dér?
Dér ligger det – huset! Jeg låser mig ind og går en Den dejlige cykeltur fortsætter gennem lyng og
runde. Alt står og ligger, som det plejer, - sådan græsarealer, derefter gennem fyrskov – kun få agskal det være! Jeg lukker et par vinduer op, - hav- re er der, inden vejbelægningen bliver behagelig
luften skal indendøre. I haven sætter jeg mig på asfalt, som nydes hele vejen til huset. De mange
græsset. Det trænger til at blive slået. Jeg sidder i poppeltræer kan jeg få til at ligne både hekse og
skyggen af det ældgamle, stoute pæretræ. Træet, trolde. Tidligere troede jeg fra H.C. Andersens
hvor jeg har klatret adskillige gange – og hvor jeg eventyr, at heksen virkelig boede der – men heldighar min hule. Jeg har brugt træet som mit hemme- vis ikke de store hunde med øjne som rundetårn.
lige sted, til fortrolig snak, som kun jeg selv og Efter ankomsten til huset går jeg en tur til den veltræet kunne høre. Jeg har også fortalt ud fra fanta- friserede kirkegård. Der finder jeg fred. Stille går
siens verden, så hvis træet i dag kunne tale, ville jeg mellem gravene, hvor så mange jeg kendte fra
der være stof til mange dybsindige historier. barndommen har fundet hvile. Mine olde- og bedJeg sad der ofte – også om søndagen. Det var blot steforældre, onkel Herman, Olivia (kaldet Liver”,
lidt mere besværligt, for søndagskjolen skulle skå- Andreas, Arthur der både var købmand og kunstner
nes for det grønne, der smittede af for grenene. – og mange flere. Ved Arthurs grav dvæler jeg –
Søndagen var hviledag og blev holdt hellig. Kirke- foruden bolsjer i lyserøde kræmmerhuse, har han
gang, søndagsskole og til middag hvid dug på bor- skænket mig min barndomsven, Mogens, som stadet og vand i glaskanden. Dét var søndag – ja, selv dig er en perle i mit liv. En søn af mit sted. Mogens
hønsene kaglede anderledes! Mange stjernestunder kan jeg snakke med – og jeg MENER snakke med –
om alting: Liv og død, tro og politik, kunst og daghar jeg haft med og i træet.
Jeg pumper min gamle cykel og kører ad Strandve- ligdag. Vi kan le sammen, høre på musik – og være
jen. Det er en humpet stenvej, ikke særlig behage- tavse sammen. Et venskab kun få er forundt, - det
lig, men til gengæld er der så smukt, at jeg helt styrkes ad åre og forstærkes af minder fra opglemmer anstrengelserne for både ben og vækststedet. Jeg kommer Shakespeares lille sentens i hu: ”Dersom du har en sand ven, da fæst
”bagparti”.
Et sus over mit hoved får mig til at se opad – vilde ham til din sjæl med ubristelige lænker”.
svaner kommer i militærisk formation, de flyder Jeg går ind i kirken, hvor jeg er døbt. Jeg er her
som efter kompas, - de ved, hvor de vil hen. Jeg helt alene, roen og freden med et ”Frygt ikke" sænfølger de storslåede fugle, så langt øjet rækker, - ker sig over mig. Guds hus. Jeg sætter mig stille på
suset kan stadig høres. Øen er et eldorado for man- en bænk i tillid og tro… længe.
ge arter af fugle (og det samme for ornitologer).
Fire-fe, kaniner smutter over vejen - endnu et par På alle årstider er der her på øen skønt – når eranstykker – og pludselig er der en hel udflugt af store tisserne skubber til hinanden for at komme først op
og små kaniner, ørerne stritter for at lytte, og vips og melde vårens komme. De fleste haver er prydet
– styrter de afsted. Jeg når lige at se de mange med disse smukke blomster, der smiler med den
hvide bagender forsvinde ind under bukketjørnen. glade gule farve og nikker til de allerførste trækfug-
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le. Her er skønt, når solen skinner på de grønne
agre og de bølgende kornmarker, og glade solbrune
børn leger ved stranden og i havet. Her er skønt,
når træerne står gyldne, og stormen suser i trætoppene, og havet råber til øen: ”Nu kommer jeg
og tager dig”. Den lille ø svarer roligt: ”Bare kom
an, jeg bliver liggende”. Her er skønt, når iskrusningerne brager mod stranden, og en azurblå himmel farver havet blåt.
I mange lande har jeg rejst og set forskellige imponerende landskaber, men hver gang går tankerne i
taknemmelighed til den lille ø i Kattegat.
En boomerang vender tilbage til den, der kaster
den. Her er det mig, der vender tilbage. Gang på
gang – år efter år, bl.a. fordi jeg finder fortid, tryghed, ro og glæde.
Utroligt, at et lille sted kan give så mange livsværdier på alle måder. Her er balsam for sjæl og legeme. En ballast til fremtiden.
Mejeridag i Museumsgården den 20. juli.
Ca. 75- 80 interesserede fandt vej til vores lille
event om mejeri og smagsprøver på forskellige rygeoste. Tidligere mejerist Ejner Hedegaard fortalte
og viste på hyggelig og informativ måde kunsten at
lave sin egen rygeost. Der blev uddelt smagsprøver
af 1 knapost med krydderurter, 2 forskellige færdiglavede oste, som var klar til at ryge, den ene
tilsat sukkertang og røget over rosmarinkviste og
den anden en kommensost, der blev røget over
brændenælder. Rygningen foregik i en ”grillstarter”
ovre ved stenladens fjerneste hjørne på fliserne under kontrollerede forhold! Alle vore borde og bænke
plus det nyslåede græs var i brug og bekræfter
gårdspladsens muligheder.

Foto: Kaninen Katrine fra Endelave

Foto: Inge Grosen

Cykel-vandretur den 13.juli.
I høj sol og en frisk blæst fra NV deltog en lille
gruppe på en halv snes personer i den planlagte tur
vestøen rundt. Ruten blev ændret for at få medvind
klinten rundt, så vi stillede cyklerne på Flyvergården og efter aftale med Jens Toft så vi os lidt omkring og hørte bl.a. om dronningens bænk. Via
markvejen kom vi ned til stranden og Kloben, hvor
søen var fuld af unggæs der er i træningslejr til
voksenlivet, svaner med et stort kuld unger og et
fiskehejrepar sejlende smukt i luften. Anders Grosen fortalte på glimrende vis undervejs om landskab og kystlinier og klintens beskaffenhed med
aftryk i jordlagene af de forskellige istider samt de
flotte sten med skurestriber. Derefter gik turen op
ad naturstien, forbi den fyldte spejderlejr tilbage til
cyklerne.
Pbv.
Inge Grosen

Foto: Inge Grosen
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Bådehavn på Endelave
Adgangen til Endelave har fra gammel tid været
meget besværlig, men med samfundets modernisering sidst i 1800-tallet føltes dette stadigt mere
urimeligt, og i 1901 lykkedes det efter en del bøvl
af få en havn ved øen.
Et anonymt læserbrev i Horsens Folkeblad 20.
juli 1889 beskriver adgangsforholdene til Endelave: ”Hr. Redaktør! Mange af Folkebladets Læsere, der er ukjendte med Forholdene paa Endelave, har vistnok studset ved at læse Bladets Oplysninger om Landgangen paa Øen og med et Smil
gjenkaldt i Erindringen de Anders Tikjøbske Scener
fra hans Kjøbenhavnsrejse med den bekjendte
Landgang paa Sjælland og antage at saadanne primitive Transportmidler, som det maa være, navnlig for Kvinder, at hænge paa Ryggen af en Mand
og paa den Maade blive praktiseret gjennem Vandet, hørte til Umuligheden i vor Tid, og dog existerer de samme Urforhold i al deres Naturlighed for
Endelaves Vedkommende endnu og foregaar undertiden under langt mere stødende Omstændigheder, som jeg skal nævne et af flere Beviser paa.
I Midten af April Maaned i Aar blev en Kone med
sine 3 Børn sejlet til Øen. Som sædvanlig tillod
Vandstanden ikke Baaden at flyde paa det grundede Vand. Da Konen var fattig, var der ingen, der
tilbød hende at hjælpe hende og Børnene i Land,
hverken paa den ene eller den anden Maade. Man
benytter nemlig ogsaa Vogne, der bliver kjørte ud i
Vandet til Siden af Baadene, og da enhver Transport i Reglen sker for Betaling, og det som nævnt
var en fattig Kone, var hun henvist til at hjælpe sig
selv, saa hun og Børnene maatte stige af Baaden i
Vandet og vade i Land, en Strækning paa ca. 10
Minutters Gang og i det vaade Tøj traske videre
paa Øen til deres Hjemsted.
Man maa ved at blive bekjendt med saadanne Omstændigheder undres over, at dette kan ske i vor
ellers oplyste Tid og rette den alvorligste Bebrejdelse mod de Mænd, der bærer Ansvaret for, at
saadenne umenneskelige Tilstande ikke for længst
er forebyggede, da det aabenbart er snæversynede Interesser, der forhindrer et Havneanlæg, der
uden forholdsvis stor Bekostning med lethed lod
sig udføre.
Forhaabentlig vil Bladet give Plads for ovenstaaende og dermed hendrage den øvrige civiliserede
Verdens Opmærksomhed paa en kommunal Styrelse, der saa lidt forstaar den Opgave, der ogsaa i

Charlotte Sannum - Kysten ved kirken (uden år)
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den her paapegede Retning er tillagt den.”
Horsens Folkeblad omtaler også adgangsforholdene til Endelave 25. april 1893:
”Endelaverne har slet ingen Landingsbro. Naar de
skal ud at rejse, skal de først bæres et Stykke ud i
Vandet, til der bliver saa meget Vand, at en Pram
kan flyde. Derefter skal de sejle i denne Pram 4500 Alen ud til Dybet, hvor de kan komme om
Bord i en Damper eller en større Baad. Der har
været Tale om at anlægge en fast Landingsbro paa
Øens sydvestligste Punkt, og Skanderborg Amtsraad skal være villigt til at yde et Bidrag; men Beboerne er ikke blevne enige om Sagen.
Endelaverne har i de sidste Aar brugt Horsens som
Kjøbstad (tidligere drog mange Endelavere til Bogense); men det er sjældent, de kommer op til Byen. Rejsen op til Horsens er saa besværlig og bekostelig, at de foretrækker at blive hjemme. Der er
dog ingen tvivl om, at ogsaa Endelaverne ret ofte
vilde aflægge Besøg i Horsens, naar Forbindelsen
var hurtig, bekvem og billig.
Kommer der Gang i en Damper mellem Samsø og
Horsens, bør denne anløbe Endelave, og der bør
saa slaas en Bro paa det mest passende Sted paa
Øen. Den samme Damper kunne anløbe Snaptun
og Hjarnø, medtage Passagerer og Gods fra disse
Pladser.”
Horsens Folkeblad 14. august 1895: ”I Skanderborg Amtsraads Møde i Dag vedtoges det at bevilge 5000 Kr. til et Havneanlæg paa Endelave, under Forudsætning af, at Endelave Kommune bevilger 10.000 Kr. og Staten 15.000 Kr.”
Horsens Folkeblad 7. januar 1896: ”For Folketingets Finansudvalg forelaa et Andragende fra Endelave Sogneraad om et Tilskud af Statskassen
paa 15.000 Kr. til Anlæg af en Baadehavn paa
Øens Nordside. (Indbragt den 10de Oktober 1895
af Folketingsmanden for Skanderborg Amts 4de
Valgkreds, K. Jørgensen).
Under de nuværende Forhold er Adgangen til Øen
Endelave meget besværlig, idet Baade ved almindelig Vandstand ikke kan komme Øen nærmere
end 6 a 500 Alen; herfra maa da Personer og Varer
befordres et Stykke ind ved Pramme og paa det
sidste Stykke endog bæres i Land.
Det paatænkte Havneanlæg vil være af særlig Betydning for de paa Øen hjemmehørende Brugs- og
Fiskerbaade – 20 Dæksbaade af Størrelse fra 3 til
30 Tons -, idet disse, der nu ved Frostens Begyndelse maa oplægges, da kunne ligge sejlklare i
Havnen. Fiskeriet kunde saa drives i længere Tids
af Aaret ikke alene af de paa
Øen boende Fiskere, men ogsaa
af de fremmede Fiskere, der om
Efteraaret driver Fiskeri i Farvandet. Dette sidste vilde være
af væsentlig økonomisk Betydning for Øen. Ogsaa Postforbindelsen, der nu er højst besværlig om Vinteren, vilde ved Anlæget i høj Grad forbedres.
Hvad Anlæget og Udgifterne
derved angaar, da oplyser Andragerne, at der fra Civilingeniør Laurits Petersen i København
er udarbejdet Planer til Anlæget, og at han har tilbudt at
overtage Arbejdet for 30.000
Kr. Endelave Sogneraad har
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derefter med Samstemning af Øens
Beboere vedtaget at yde 10.000 Kr.
til Anlæget, og Skanderborgs Amtsraad har i sit Møde den 14de August
1895 vedtaget at yde 5.000 kr. dertil,
saafremt Statskassen vil tilskyde
Halvdelen af Anlægssummen, altsaa
15.000 Kr., hvilket vil være i Lighed
med, hvad den har ydet til en Havn
på Tunø.”
Folketingets Finansudvalg godkender i starten af 1897 ansøgningen på betingelse af, ”at Havnen, naar den er fuldført, vil blive
overtagen af Endelave Sognekasse,
saaledes at Vedligeholdelsen kommer
til at paahvile denne.”
Horsens Avis 8. maj 1897: ”En
Sejlers Endeligt. En god gammel
Søren Schou - Endelave landingsplads 1899
Staffagefigur i Horsens Havn, Briggen
”Anna”, er ikke mere; det brede gamle Skrog med de to kullede Undermaster hører til neanlæg anslaaet til 30.000 Kr., hvoraf der, som
anført, ved Finansloven for Finansaaret 1897-98
det Horsens, der er forsvundet.
”Anna” var oprindelig tysk født men henlevede sin blev bevilget som Tilskud af Statskassen et beløb af
Blomstringstid under svenske Farver, sin mere sat- 15.000 Kr., der imidlertid ikke kom til Udbetaling i
te Periode under Dannebrog og for Aftægt mellem bemeldte Finansaar og derfor er søgt genbevilget
fortøjningspælene i Horsens Havn. Nu i Onsdags ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indevætog ”Agda” den ved Siden og gelejdede høfligt den rende Finansaar. Resten af Overslagssummen skulalderstegne Dame udenfor Fjorden paa Nordsiden de udredes af Skanderborg Amtsraad og Endelave
Sogneraad med henholdsvi 5000 og 10.000 Kr.
af Endelave, udfor Byen.
Der staar nu ”Anna”, som ligger 6 Fod for og 9 Fod Det er nu af Sogneraadet fremhævet, at det navnagter, og venter på Naadensstødet af Endelavebo- lig paa Grund af den efter Overslagets Udarbejdelse
ernes Entrebiler og Stormenes og Søernes Rusken. indtraadte stærke Stigning i Arbejdsløn og i Prisen
Meningen er dog nok, at den foreløbig skal anven- paa Materialer har vist sig umuligt at fuldføre Anlædes til Dampskibsbro og Pakhus – men saa meget get for den paaregnede Sum af 30.000 Kr., idet det
er vist, at den aldrig bliver Skib mere. Sic transit laveste Bud ved den over Arbejdet afholdte Licitatigloria mundi, hvilket er udlagt: Paa Endelave er An- on lød paa 37.500 Kr. Dertil maa paaregnes yderlina’s Ende lavet.” PS: En entrebil er en særlig økse, gere at ville komme en udgift af ca. 7 pCt. Eller ca.
der under entringen kunne hugges fast i det an- 2500 Kr. til Administration og uforudsete Udgifter
m.m., hvorefter samtlige Udgifter ved Anlæget maa
grebne skibs træskrog.
Endelave Sogneråd annoncerer 16. marts anslaas til ca. 40.000 Kr.
1898: ”Levering af Materialer og Udførelse af Ar- Bemeldte Amtsraad har nu erklæret sig villigt til at
bejdet ved Anlæg af en Havn paa Øen Endelave ud- tilskyde 2000 Kr. ud over det oprindeligt tillagte
bydes i samlet Entreprise” med frist for tilbud Beløb af 5000 kr., for saa vidt der af Statskassen i
5.4.1898. De indkomne bud var desværre noget alt ydes et tilskud, svarende til Halvdelen af den til
højere end overslagssummen, så noget måtte gø- Anlægget medgaaede Sum, og at Sogneraadet vil
saaledes, saafremt det ønskede yderligere Bidrag af
res.
Horsens Folkeblad 17. august 1898 om Skan- Statskassen paa 5000 Kr. maatte blive bevilget,
derborg Amtsråd: ”Meddelelse fra Formanden om, komme til at udrede ca. 13.000 Kr. eller ca. 3000
at det efter skriftlig Votering af Amtsraadets Med- Kr. mere end oprindelig bestemt.”
lemmer er tilladt Endelave Sogneraad at paatage Jyllands-Posten 6. maj 1899: ”Til Havnebygninsig Udredelsen af det Beløb, hvormed Udgiften ved gen ved Endelave afhentede Dampbaaden ”Agda”
Anlæg af en Havn ved Øen, efter hvad der nu fore- af Horsens i Gaar et Parti tildannede Pitchpaineligger, vil overskride Overslagssummen, uanset at Bjælker, af hvilke en del vare samlede til en Flaade,
det endnu ikke er givet, om der kan opnaas Tilskud som Dampbaaden bugserede.”
fra Stat og Amt til Dækning af Overskridelsen, der Horsens Folkeblad 2. juni 1899: ”Det meddeles,
at Statskassens Tilskud til Anlæg af en Havn ved
vil komme til at andrage 7500 Kr.”
Endelave var forhøjet til 20.000 kr.” Havnen stod
Horsens Folkeblad 22. marts 1899:
”Indenrigsministeren har tilskrevet Folketingets Fi- klar i 1901. Det lykkedes med besvær og behænnansudvalg under 31. Januar 1899: Fra Endelave dighed at sikre øen en anløbsmole og en fiskeriSogneraad er der til Ministeriet indgivet et Andra- havn. Begge dele gavnede i høj grad øens udvikgende om, at der ud over det ved Finansloven for ling. Det vender vi tilbage til. Få år senere i 1905
Finansaaret 1897-98 bevilgede Tilskud af 15.000 lod sognerådet en stor ny skole opføre på øen for
Kr. til Anlæg af en Havn ved Endelave af Statskas- 18.000 kr. Endelave blev en del af det moderne
sen maa blive ydet et yderligere Tilskud paa 5000 samfund, og det var nødvendigt men dyrt.
Kr. til bemeldte Anlæg, hvilket Andragende ligeleAnders Grosen
des er tilstillet Rigsdagen.
Efter det af Sogneraadet i sin Tid tilvejebragte
Overslag var Omkostningerne ved ommeldte Hav-
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ÅBNINGSTIDER M.M.
75 68 95 98

BIBLIOTEKET
onsdag
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KONGEVEJEN 26

00

00

15

- 17

Åben konsultation
hverdage

KONGEVEJEN 48

30

00

10

- 12

51 22 02 82 og i øvrigt efter tidsbestilling

POSTBUTIKKEN

KONGEVEJEN 17

Den nye postbutiks åbningstider
følger åbningstiderne for
Kongevejens Elite Købmand
Se tiderne ved skiltet på adressen
30 36 91 75

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

75 68 90 23

FALCK LÆGEHUS

HORSENS KOMMUNE

1000 - 1500

Aftenkonsultation onsdag
efter aftale

Lægen
er på øen

onsdag
torsdag

Telefonkonsultation dagligt

1000 - 1700
800 - 1300
1000 -

1030

Ved akut sygdom eller tilskadekomst, kontakt
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23
Ved hjertestop el. voldsomt uheld, ring 112

www.endelave.dk

-

GODS TIL ENDELAVE
•

Rullende gods/fragt (vogne m.m.) bookes via
færgens hjemmeside www.mf-endelave.dk

•

Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på
havnen og afsender træffer aftale med færgepersonale.

•

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.

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

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

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Spildevand / kloak

SAMN Forsyning

20 80 13 50

Vandforsyning

SAMN Forsyning

76 26 87 00

FORENINGER; BESTYRELSER M.M.
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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

21 29 08 35

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
Sammenslutningen af Danske Småøer

Kontaktperson
Repræsentant

Palle Dupont Kristensen
Jens Laurits Olsen

21 63 03 99
21 29 93 50

Sommer på Endelave musikforening

Kontaktperson

Lars Møller

60 25 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23
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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder

Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.

Deadline: d. 6. i måneden før udgivelsesdato
Vi henstiller til at deadline overholdes!
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke
garanteres medtagelse i kommende nummer.

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 webabonnement, se venligst længere nede på siden.

1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:
artikel@endelavebladet.dk

Retningslinjer for ”Stafetten”
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Enword-format.
delave. Det må meget gerne handle om noget akRedaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag ”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et
budskab man gerne vil frem med.
fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens udvælger næste skribent ved at fortælle bladudvalmedlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti- get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe- gå videre til.
holder sig retten til at forkorte indlæg.
Annoncer
Prisen for annoncer er følgende:
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. HerSpaltemillimeterpris
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be1 udgivelse
3,00 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
5,25 kr.
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter
3 udgivelser
7,50 kr.
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser

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

9,00 kr.

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

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

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

info@endelavebladet.dk

Priser:

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

Frivillige bidrag modtages med tak på
konto nummer i Nordea:

Reg-nr:

2500

Kontonr: 0747 515239

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller Olsen
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
anders@endelavebladet.dk

Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 66 52 99
inge@endelavebladet.dk

24 63 98 33
tove@endelavebladet.dk
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