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Foto: Karsten Jensen 
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Tak for muligheden for at skrive stafetten denne gang 
Vores gang på Endelave startede ved en tilfældighed. Vi søgte efter et lille sommerhus på 40-50 m2 og i 
vores søgen kom vi også forbi Endelave – for første gang. Skulle se på et hus inde i byen. Huset var ikke 
lige ”det”, men nu vi var her cyklede vi en runde. Først en tur ud mod Øvre, så en god kaffe med kringle 
hos Margit og så videre ud på den anden ende af øen.  
 
Vi kom til Gyllinglund, der var ikke nogen ”til salg” skilt, men naboen mente det var til salg. Det så noget 
trist ud med hul i taget og alt var groet til og så var det ovenikøbet en gård og ikke et lille sommerhus, 
og der var en stor renoveringsopgave i det. Vi gik om i haven, satte os på trappen, spiste en pære, kig-
gede på hinanden og det føltes helt rigtigt.  
 
I løbet af kort tid var handlen på plads og vi har nu efterhånden fået check på tingene og det er her jeg 
nu har hjemme. Huset er renoveret med fokus på at det skulle blive ved med at være autentisk. Og Ma-
dam Blå levere stadig den bedste kaffe. Og jeg giver gerne kaffe. 
Oveni har vi verdens bedste naboer, ro, natur og en masse vide – der er albuerum og altid en plet hvor 
der graves en ny plante ned. 
 
Så på den ene side leves ret ”stille og gammeldags” og på den anden side kunne jeg også godt tænke 
mig at få lidt mere besøg af venner og familie, have muligheden for at komme i biografen på fastlandet 
om aftenen. Og hvordan forener man lige disse to verdner. At man gerne vil være moderne og komme 
hurtig frem og samtidig bevare øen, med den hygge og nærhed som her er. 
 Det spørgsmål har det meste af øen nok stillet sig selv utallige gange og uanset hvordan vi vender og 
drejer det så, vil det nok aldrig være muligt at tilfredsstille alle. Jeg håber, der kommer en løsning der vil 
tilgodese så mange som muligt. Og som kan være med til at flere kunne have lyst til at bosætte sig her. 
Jeg er rigtig glade for at der er kommet ølejr – det giver liv ude på vores ende af øen og det er en fornø-
jelse at være nabo til dem. Og så hyggeligt når de kommer og ”indtager” pladsen og råber ”hej Gitte”. 
Jeg håber de vil komme mange år endnu og være med til at bring liv og folk til øen.  
”sikken trængsel og alarm, det er koldt og man må gå 
sig varm”.  Julemåneden, med al dens hygge, lys, glæ-
de, juletravlhed og familie er min ynglings måned. Jeg 
elsker denne tid og at bo på Endelave er jo helt per-
fekt, her er der mulighed for at klæde huset i 
”juledragt”. Og min jul er rød med kravlenisser flettede 
hjerter. 
 
Og alle bliver lidt mere milde og sender lidt flere smil. 
Vi giver en skilling til dem der står på gaden, der sam-
les ind til julepakker, vi hænger mad ud til fuglene og 
mange andre gode tiltag og hvor er det dejligt. Jeg 
tænker dog hvert år på, at der er en tendens til at 
glemme det igen når december er over og den travle 
hverdag kommer igen. Dem der mangler, dem der har 
mistet, dem der er ensomme, de vilde fugle – alle har 
også brug for os efter julen er overstået.  
 
Så mit forsæt for 2016 vil være at spreder min hjælp 
lidt ud over hele året og med en kop kaffe og et smil er 
vi godt på vej.  
 
Med ønsket om en glædelig jul til hele Endelave –  
her er jeg hjemme! 
 
De bedste julehilsner 
Gitte Filsø – ”Gyllinglund” 

www.EndelaveBladet.dk 
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Tak, tak, tak og tak 
Jeg har lyst til at sende en stor tak til Michael Ras-
mussen fordi han sprang til, da det ikke var lykkedes 
at finde en ny forpagter til kroen efter Brian. Det har 
været af rigtig stor betydning, at der har været holdt 
gang i kroen i sommer. Michael gik til opgaven med 
stor ildhu, og ud over at skabe liv og aktiviteter på 
kroen, er det mit indtryk, at Michael har formået at 
henvise krogæsterne til både cykeludlejere, traktortu-
re og handlende på øen – tak for indsatsen. 
 
Også tak til Leah og Sabrina. Jeg synes det er impo-
nerende, at to unge piger har mod på at bosætte sig 
på øen med henblik på at drive kroen. Det er jo ikke 
den mest indbringende årstid, I starter på, men må-
ske kan I nå at få ordentligt fodfæste med opgaven, 
inden det rigtigt går løs med højsæsonen næste år. 
Hatten af – I ønskes al mulig held og lykke med opga-
ven. 
Tak også til Lægeurtehavens bestyrelse for deres hjer-
nevridende og visionære plan for fortsat at kunne dri-

ve stedet. Endelave vil have svært ved at undvære 
Lægeurtehaven. Det har tilsyneladende været en stor 
succes med folkehaverne de sidste to år og tre-
delingen med urtehaven, produkter/butik og café ser 
også ud til at være forløbet godt,  så tak fordi I  sam-
men med Tove, Bolette og Brian kæmper for stedet. 
 
Sidst, men ikke mindst (og måske lidt sent) en stor, 
stor tak til Henry, der havde mod på og energi til at 
starte sin købmandsbutik op, da Per valgte at lægge 
sin tilværelse om til et mere enkelt, men meget fint 
koncept. Henry har formået at skabe en velassorteret 
forretning i de rammer, han har haft til rådighed, og 
han er altid indstillet på at skaffe og hjembringe, det 
der efterspørges. 
Der er mange flere på denne ø, der fortjener tak, så 
tag selv af disse – tak, tak, tak. 
 
Hanne Nyholt 

 

LÆSERBREV 
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2/12 20.00 Adventsfest v/ Menighedsrådet Endelave Skole 

3/12 18.30 Valgflæsk Endelave Kro 

5/12 11.00 Julemarked Endelave Lægeurtehave 

12/12 18.30 Ø-Julefrokost Endelave Kro 

BEBOERFORENINGEN 
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Nyt fra foreningen 
Der arbejdes på at få lavet løbende opdateringer på 
Beboerforenings- og Øens hjemmeside. Den sidst-
nævnte hjemmeside har ikke noget med beboerfor-
eningen at gøre, men bestyrelsen mener, at det vig-
tigste er, at siden vedligeholdes. 
 
Der er i skrivende stund dialog med Regionen for at 
genopslå den ledige lægestilling, hvis det er muligt at 
beskrive jobbet på en anden måde end i det første 
opslag. 
 
Der er søgt Ø-støtte midler til et for projektering til 
motionsrum/genoptrænings lokale. Her afventes svar. 
Horsens Kommune er blevet kontaktet for at undersø-
ge muligheden for at der kan anvises et egnet lokale. 
 
Der har været et kursus på færgen, hvor der kom en 
ekspert fra Finland, som underviste i at manøvrere  
færgen, så navigatørerne nu kan komme ud og ind af 
færgelejerne uden nødvendigvis at bruge bovpropellen 
hver gang. Så vi ser frem til mindre antal aflysninger i 
færgedriften på sigt, når de bliver mere fortrolige med 
den nye måde at manøvrere på. 
Der forventes indført onlinebetaling for færgeturene i 
begyndelsen af det nye år. 
Det er besluttet, at den nye sejlplan fra nytår ikke bli-
ver trykt, men kun vil være tilgængelig online. Denne 
kan så evt. printes, hvis man ønsker dette. Som hidtil 
vil der altid være en trykt sejlplan ved færgelejerne 
aht. turister m.fl.  
Hvis der er en god ide med et tiltag på Endelave, er 
det muligt at søge nogle midler gennem landsbyrådet. 

Der er dog nogle begrænsninger. Men sådan noget 
som opslagstavler, stianlæg, bænke, beplantning mv 
er der en mulighed at få tilskud til. Det skal være i 
offentligt regi. Der ydes ikke tilskud til private projek-
ter. 
 
Endelaves ø-repræsentant Jens Olsen har været til 
møde i Ø-sammenslutningen i Odense. Det var et godt 
møde, hvor mange problemstillinger blev drøftet. Der 
var også mange gode historier fra de andre øer. Lan-
devejsmodellen blev der bl.a. talt om. 
Der deltog medlemmer fra Udvalget for Landdistrikter 
og Øer, som var fortrøstningsfulde angående nedsæt-
telse af færgetakster enten igennem finansloven eller 
bloktilskuddene. Dette forventes gennemført inden jul 
i forbindelse med vedtagelsen af næste års finanslov. 
Dette vil kunne gavne alle øer. 
 
Inden næste blad udkommer, vil en fra bestyrelsen 
komme til dig for at høre om du vil støtte Beboerfor-
eningen på Endelave via medlemskab. Hvis ingen 
hjemme, lægger vi en seddel i din postkasse. Her vil 
det fremgå en mulighed for at betale til foreningen på 
en konto eller på Mobile Pay. Vi ser frem til din støtte. 
 
På bestyrelsens vegne 
Maja S. Hoé 
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Palsgaard 2016 
Vi tager til Palsgaard sommerspil 
torsdag den 4. august 2016.  
 
Årets forestilling er CHESS.  
 
Vi tager som sædvanlig den ordi-
nere færge kl. 16.15. Der vil være 
busforbindelse fra Snaptun til 
Palsgaard og retur efter forestillin-
gen. Der  er kulturfærge fra Snap-
tun kl. 24.00. 
 
Der er penge at spare, hvis man 
bestiller billetter inden den 10. 
december hos Birthe Møller Olsen 
tlf. 24484220. 
EFK ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt nytår. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Birthe Møller Olsen 

EFK 
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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. 

Her følger passagertallene fra september og okto-
ber 2015 samt tallene fra 2014 til sammenligning. 
 
Endelave Færgefart ønsker alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår 
 
De bedste julehilsner 
 
Endelave Færgefart 
Manuela Knudsen 

FÆRGEFARTEN 
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 2015 2014 

September 6.166 13.501 

Oktober 4.217 3.468 
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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  



 

6 

JULEHISTORIE 
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Efterårstanker 
Jeg skal skrive en julehistorie, men hvordan i alverden 
kommer jeg i julestemning? Der blæser en stiv vind 
fra vest med byger ind imellem. så det godt nok er et 
vejr til at være inde, skønt temperaturen nærmer sig 
de 15 grader. Jeg ville ønske  at en nisse ville komme 
og sidde på bordet foran mig. Det har ikke været nok 
at købe nogle brunkager, så jeg må virkelig have 
hjælp. – HJÆLP! 
 
Julehistorie 
På den lille ø-skole var børnene begyndt at undre sig. 
Der var kommet en ny dreng i lille klasse. Han sad ved 
det bageste bord, men holdt sig mest for sig selv, og 
de andre børn kunne ikke få mange ord ud af ham, så 
de var begyndt at regne ham for noget lidt til en side. 
Lærerne lod ham også i fred, og det virkede som om, 
at de slet ikke opfattede, at han var til stede i klasse-
værelset. Han sad som regel og tyggede på en hvid 
blyant eller noget, der lignede. – Hvor boede han, 
spurgte alle hinanden, men der måtte jo være flyttet 
en ny familie til øen, som man ikke lige havde bemær-
ket. 
 
Der begyndte at ske ting på skolen. – En dag opdagede børnene en mus løbe rundt mellem bordene, og 
der blev stort ståhej; nogle af pigerne skyndte sig at trække benene op under sig på stolene, mens dren-
gene jagtede musen rundt i lokalet. Mest morsomt var det dog, at lærerinden stillede sig op på sin stol, 
til drengene fik fanget musen og smidt den ud ad vinduet. – Der blev byttet grundigt rundt med tøjet, 
som hang ude på gangen i hvert barns bestemte knagearrangement. Hvem der var mester for det, fandt 
man aldrig ud af, og børnene vænnede sig hurtigt til det, og de begyndt ligefrem at synes, at det var lidt 
sjovt at låne hinandens tøj. – Skrivekridtet til tavlen blev der også lavet noget ved, så det ikke kunne 
skrive, og det blev tit kylet hen i papirkurven til stor moro for hele klassen. – Sådan gik dagene med nye 
overraskende hændelser, og skønt man gjorde alt for at finde frem til gerningsmanden, kom det dog al-
drig for dag, hvem der stod bag. 
 
Tiden nærmede sig julen, og alle fik mange andre aktiviteter at tage sig af. – Juletræerne blev hentet i 
skoven eller købt hos købmanden, og der blev gjort mange rejser til fastlandet for at købe julegaver og 
andet, som ikke kunne købes på øen. De daglige smådrillerier blev glemt, og man havde så småt vænnet 
sig til dagens nye påhit. – Børnene havde langt om længe fået opklaret, at den nye dreng i klassen hed 
Nis, og de undrede sig ikke over, at han tidligt i december begyndte at gå med nissehue, - han var jo lidt 
til en side. Nu var det ikke kun i skolen, at der skete uregelmæssigheder. De nyindkøbte juletræer be-
gyndte at flytte rundt i byen eller blot stillet et helt andet sted, end hvor de var stillet og gjort klar til få 
sat fod på. 
Og så oprandt den store dag. Alle havde travlt med de sidste forberedelser, og alle havde nok i sine egne 
gøremål. – Pludselig starter brandsirenen, og alle inden for hørevidde stivner. Mændene springer ind for 
at finde tykt tøj og støvler frem, så man kan være klar til den forventede kamp mod en ildebrand et eller 
andet sted. Da de når frem til brandstationen finder de ud af, at det hele er falsk alarm, - ingen på fast-
landet har fået nogen melding om nogen brand, så man lusker stille og roligt hjem igen, - dog nås lige 
en enkelt øl for at hilse hinanden  - god jul. 
Om eftermiddagen mødes hele øen i den lille kirke for at høre præsten læse juleevangeliet og synge nog-
le julesalmer sammen. Midt i det hele begynder kirkeklokken at bimle, og der bliver stille i kirken, - org-

let holder pause, og kirketjeneren skynder sig 
op i tårnet for at se, hvem der dog har startet 
ringeriet. – Der er dog ingen deroppe, og klok-
ken hænger stille, som om der aldrig er blevet 
ringet med den. – Senere er der pludselig stor 
uenighed om, hvilken salme der skal synges, da 
numrene er blevet byttet godt og grundigt 
rundt, så orgelet spiller en salme, og menighed 
begynder på en helt anden. – Præstens papirer 
er blevet blandet rundt, så han har travlt med 
at få hoved og hale i rækkefølgen i ceremonien, 
og menigheden bliver utålmodig og håber på 
snart at kunne komme hjem igen. Det hele slut-
ter dog, som det skal, og alle ønsker hinanden 
en glædelig jul. – Udenfor venter dog nye over-
raskelser, da alle bilerne er kørt helt op til den 
foran holdende bils kofanger, så ingen kan køre 
før den forreste er kørt. – Og selvfølgelig er fø-
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reren af denne vogn den sidste, som kommer ud af kirken, men man undgår dog yderligere ubehagelig-
heder af denne grund, - det er dog jul! 
 
I alle hjemmene er der stor forvirring, da man endelig kommer frem til gaveuddelingen. Alle pakkesedler 
er byttet rundt, så mor får en trehjulet cykel, og lille-pigen får en stegepande. 
Hvordan har nissen dog kunnet nå alle disse drillenumre. – Ja, jeg tror han klarer det på samme måde, 
som julemanden når at komme rundt til alle huse og aflevere pakker. – At rejse i tiden! – Og det har vi 
så prøvet i denne lille historie. – Og efter jul så ingen mere til Nis!  - Og snip, snap, snude, så er den hi-
storie ude! 
Og iflg. V.J. Brøndegaard bliver en nisse, trold eller heks usynlig, når vedkommende tager en hvid pind i 
munden. 
 
Børge Birkmose 
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Nyt fra skolen 
Så er rutinerne begyndt at snige sig 
ind på skolen, efter sommerferie og 
ansættelse af ny lærer og pædagog. 
Nye tiltag sættes i værk, et af dem er 
vores ugentlige onsdagstur til Dag-
næsskolen i Horsens, hvor alle sko-
lens elever er med på de klassetrin, 
de går på. Det betyder nye udfordrin-
ger rent fagligt, men også nye mulig-
heder rent socialt. Børnene får mulig-
hed for at knytte kontakter med de 
klassekammerater de skal følges 
med, efter 7. klassetrin. Eleverne på 
Dagnæs har været rigtig gode til at 
tage imod, og umiddelbart er det vo-
res indtryk at eleverne trives godt 
med ordningen.  
3.klasses eleverne var med til Hallo-
ween-arrangement på Dagnæs og det 
var vist et brag af en fest. 
 
4.-7. klasse var i midten af septem-
ber på overlevelsestur på øen. Vi gik 
det meste af øen rundt med rygsæk 
og andet udstyr, løste forskellige fysiske udfordrin-
ger undervejs og lavede mad over bål og sov i telt 
udenfor lands lov og ret og mobildækningens mu-
ligheder. En fantastisk oplevelse at se ungernes gå-
på mod og vilje til "vi vil lykkes". 
 

I hverdagen er der meget fokus på læsning. 
Hver morgen starter med en lektions læsning, hvor 
eleverne læser intensivt i bøger vi har udvalgt, pas-
sende til forudsætninger og fagligt niveau. Vi har 
strakt det så langt, at de dage vi er på Dagnæs, så 
er der også læsetræning på færgen om morgenen 
på vej over. Det gør nok Endelaveeleverne til dem i 
Danmark, som har den tidligste start på skoledagen 
i kongeriget Danmark - i hvert tilfælde om onsda-
gen. 
 
Men, der bliver også plads til andet. Op til Endelave 
Halvmaraton i september, så vi muligheden for at 
tjene lidt penge til plantning af nye frugttræer på 
skolens område, så der gik nogle dage med pro-
duktion af marmelade af øens frugter og bær til 
salg blandt de løbende gæster. Og, vi kunne sag-
tens have lavet meget mere - det blev revet væk. 
 
Udelivet har fået mere fokus i undervisningen. Vi 
har brugt mange timer ved bålpladsen med snitte-
knive, bålgryder og lugt af bålrøg. I øjeblikket tager 
vi luft ind til et større projekt - opførelse af en bål-
hytte på skolens område, så udelivstiden kan 
strækkes til hele året. Materialer er indkøbt og sla-
gets gang er planlagt. Og, ungdomsskolen i Hor-
sens vil supplere med 4 shelters, når vi er færdige, 
så vi en gang næste forår gerne skulle stå med et 
sammenhængende udelivsområde til gavn for bl.a. 
skolens elever og elever på lejrskoleophold. 
Vi har allerede lavet en del mad over bål og en en-
kelt fisketur på molen i vindstyrke "lidt for meget" 
er det også blevet til - ungerne elsker det, det 
kommer vi til at gøre mere af. 
 
I uge 41 havde vi emneuge med fokus på læsning 
og træning som forberedelse til skolernes motions-
dag. Børnene skulle gennemføre et intensivt læse-
forløb, hvor de læste bøger skulle beskrives med et 
resume´. Det daglige antal læste sider blev ført ind 
i et søjlediagram og der gik lidt konkurrence i at 
have læst mest. Læseheste skal jo fodres hver dag, 
så de fik mad nok den uge. 
Fredag i uge 41 skulle de fysiske anstrengelser så 

 

 

Foto: Karsten Jensen 

Foto: Karsten Jensen 

Foto: Karsten Jensen 
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måles i en duatlon bestående 
af løb/cykling/løb tilpasset 
den fysiske formåen, man 
kunne forvente af elever på 
det givne klassetrin. Her var 
der motivation for alle penge-
ne, alle leverede deres ypper-
ste på trods af diverse styrt 
og skader undervejs. Selv 
sidst ankomne - Felix - leve-
rede ud over al forventelig 
formåen. 
 
I uge 44 var der fokus på den 
erhvervsforberedende under-
visning, i form af et besøg på 
brandstationen i Horsens. Vi 
fik en fantastisk dag, med 
indblik i livet som brand-
mand. Børnene fik lov til at få 
en tur i brandbilen, og hjem-
mefra havde de ældste elever 
forberedt relevante spørgsmål 
til livet som brandmand. 
Samme dag var vi til fotogra-
fering- nu venter vi bare 
spændt på resultatet. 
 
Som nybagt "Deltids-Endelavit" har jeg, som an-
svarlig for at levere skolens stof til bladet, lyst til at 
knytte et par kommentarer til denne udgivelse. Det 
er en fantastisk oplevelse at få muligheden for at 
arbejde på øens skole. Aldrig får man muligheden 
for at komme så tæt på de børn man arbejder med, 
aldrig får man muligheden for at blive så vigtig en 
del af deres hverdag, aldrig får man muligheden for 
at gøre en så afgørende forskel. At arbejde på En-
delaveskolen er et privilegium, men også et stort 
ansvar. 
 
Jeg har noteret mig, at der her på øen er ganske 
mange "trendsættende" skikke som endnu ikke er 
slået an på fastlandet. Her må der bl.a. ryges in-
dendørs på nogle af øens serveringssteder og det 

der med brug af cykelhjelm er man ligesom ved at 
gå væk fra - spændende at følge med i,  om det 
slår an i resten af Danmark.   
 
Nu er jeg ikke af de nyeste årgange, så jeg husker 
ikke lige det eksakte tidspunkt. Men, folketingets 
udvalg for danske små-øer var herovre til debatmø-
de med øens befolkning en aften på kroen. Efterføl-
gende morgen tog de beslutning om, at de uden 
forudgående varsel ville have en rundvisning på 
skolen. Bente kom susende ind i skolegården, helt 
uforberedt på hvad der ventede. Og nu vil jeg sige 
til jer professionelle Endelavitter - I skal pokkerme´ 
være stolte af den skoleleder i har. Aldrig har jeg, 
på trods af morgenhår og overraskelse, set nogen 
levere en så engageret og medrivende fremstilling 
af Endelaveskolens kvaliteter. I har en fremragende 

ambassadør for øens skole - vær 
glade for det. Og - skal vi så, som 
krølle på denne omgang, levere en 
oplysning om at sidste år var der 6 
elever - i år er der 8. Hvor mange 
offentlige virksomheder kan egentlig 
prale af en så voldsom procentmæs-
sig vækst ? 
 
Karsten Jensen 
Ø-skolelærer 
 
- og Glædelig Jul & Godt Nytår 

 

 

Foto: Karsten Jensen 

Foto: Karsten Jensen 
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TAKTAKTAKTAK    
 
Livet kan ændres på et splitsekund. 
 
Det oplevede vi så smerteligt    
mandag den 28. september.  
 
Vores elskede datter Kirse valgte at sige  
farvel til livet, næsten før det rigtig var begyndt. 
 
Lørdag den 3. oktober blev Kirse bisat fra  
Endelave Kirke på en smuk og solrig dag. 
 
Vi vil gerne på hele familiens vegne takke alle for  
de smukke blomster, kranse og pengegaver samt 
deltagelse i tiden før, under og efter bisættelsen. 
 
Endelig vil vi sige tak for den store hjælp vi har 
modtaget til både stort og småt. 
Uden den var vi aldrig kommet 
igennem de første mange  
frygtelige dage. 
 
Ghita og Karsten 

Forpagter søges Forpagter søges Forpagter søges Forpagter søges     
Til Endelave Lægeurtehavens café for sæsonen 
2016 fra 1. maj til 1. oktober. 
 
Cafeen skal holdes åben alle ugens dage fra kl. 10 
til 16. Undtagen tirsdag.  
Dog alle dage i skolerne sommer ferie.   
 
Yderligere oplysninger om cafeen kan indhentes 
ved henvendelse til formand for foreningen  
Endelave lægeurtehave  
Sanne Gyde tlf. 51 37 33 93  
eller mail sannegyde@gmail.com 

Nyt tøj sælges billigtNyt tøj sælges billigtNyt tøj sælges billigtNyt tøj sælges billigt    
Mandag fra kl 15 til 16 og onsdag fra kl. 19 til 20 
på biblioteket. 
I åbningstiden sælges nyt tøj til yderst rimelige pri-
ser.  
Cowboybukser fra 100 til 200 kr. Bjørn Borg under-
bukser 2 par for 200 kr. 
Jakker og bluser fra 100 kr. Kom og se og gør en 
god handel. 
Ellers henv. til Sanne Gyde på tlf. 51 37 33 93 
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Siden sidst har bestyrelsen for foreningen Endelave 
Lægeurtehave afholdt medlemsmøde i oktober, 
hvor 20 medlemmer, bestyrelsen samt  de to for-
pagtere af henholdsvis besøgshaven og produkti-
onsdelen med tilhørende butik, Tove Yde og Bolette 
Kristensen mødte op. Brian Andersen har haft for-
pagtet cafeen frem til 1. oktober, hvor Brian ophør-
te sin forpagtning, da Brian havde fået en anden 
forpagtning i Horsens. Brian Andersen var ikke til-
stede. 
 
Formanden bød velkommen til mødet og gav en 
orientering om det første år med en deling af ha-
vens tre kernepunkter: besøgshave, produktionsdel 
og cafe og forpagtning deraf. 
Bestyrelsen har været tilfreds med forløbet af som-
meren i sin helhed. Der har kun været enkelte små 
problemer i forhold til det at forpagte haven ud, og 
de er blevet løst uden problemer.  Forpagtning er 
nyt både for foreningen og for forpagterne.  
Tove Yde og Bolette Kristensen har også givet ud-
tryk for tilfredshed med forpagtningen. Det samme 
gælder Brian Andersen. Tove Yde og Bolette Kri-
stensen vil gerne fortsætte forpagtning i 2016. 
Der blev ligeledes redegjort for vigtigheden af for-
eningen og dermed medlemmernes støtte gennem 
medlemskab, for at Lægeurtehaven kan fortsætte 
med at eksistere. Foreningen danner rammen om 
det hele og er forpligtet til at vedligeholde forenin-
gens og dermed også medlemmernes huse med 
inventar mm. Foreningen er også forpligtet til at stå 
for folkelige og kulturelle argumenter i forhold til 
vedtægter og kommunalt tilskud. Uden foreningen 
ingen Lægeurtehave. 
 
Bestyrelsen har efterspurgt medlemmer om ideer 
og forslag  til den fremtidige drift.  
Her er oplistet, hvad der kom af forslag og ønsker: 
Ønske om genindførelse af madaftner (det skal der 
tages højde for i fremtidig kontrakt med forpagter 
af cafeen.) 
Ønske om at maden i cafeen er økologisk af god 
kvalilet og hjemmelavet med brug af produkter fra 
øens økologiske producenter. 
Ønske om at maden  og drikkevarer i cafeen skal 
være 100 % økologisk. 
Ønske om at foreningen står for arrangementer, 
som har en kulturel og folkelig appel så som 
Grundlovsmøde, Sct. Hansbål, madaftner, honning-
slyngning. Folkehaver mm. 

Det stykke jord, hvor folkehaverne ligger nu er 
jord, som er i en omlægningsproces til økologisk 
drift til produktion af urter til produktionsdelen af 
lægeurtehaven. 
Der er rigelig med jord til, at der kan være folkeha-
ver, vindyrkning mm. 
 
Der fremkom ønske om indhegning af folkehaver-
ne, da afgrøderne bliver spist af rådyr og kaniner. 
Dette vil bestyrelsen se positivt på til næste sæson. 
I forhold til økonomi står der i i øjeblikket ca. 
180.00 kr. på foreningens konto. De 80.000 er til-
skud fra Horsens kommune 2015. Disse må ikke 
røres før der kommer klarhed over om foreningen i 
fremtiden er berettiget til kommunalt tilskud samti-
dig med forpagtning finder sted.  Der foreligger te-
oretisk mulighed for tilbagebetaling for 2015.  
Der er endnu ikke kommet svar på vores henven-
delse til Horsens kommune omkring fortsat kom-
munalt tilskud samtidig med forpagtning. Hvis vi er 
heldige, får vi svar inden jul i år. 
I den forbindelse skal der også laves aftaler om 
brug af den jord, vi har fået stillet til rådighed af 
Horsens kommune. Der er ændrede regler om brug 
af kommunens jord. Der foreligger den mulighed, 
at vi skal betale leje af jorden, men så have et 
større tilskud, som udligner den udgiftspost. 
Foreningen står overfor at skulle investere i en ny 
opvaskemaskine og ny PC. 
Lyset i havegangen skulle være i orden nu. 
 
Forpagter søges til Lægeurtehavens cafe for sæson 
2016 og frem. Henvendelse til formand for besty-
relsen Sanne Gyde tlf. 51 37 33 93 eller mail  
sannegyde@gmail.com  
 
OBS - OBS - OBS! 
Det store julemarked i Lægeurtehaven lørdag den 
5/12 fra kl. 11 til 15. 
Der bliver mulighed for at få nogle hyggelige timer 
og købe hjemmelavede produkter i de mange bo-
der. Nisser, kranse, strømper, æblegele, kager og 
meget mere. Kom og se. 
Vind en præmie i amerikansk lotteri.  
Foreningen sælger gløgg og æbleskiver.    
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Sanne Gyde 
 

Foto: Tove Yde 

Foto: Tove Yde 
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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 

 
 

 
 
 

 

december 2015  -  januar  2016 

Bisættelse 
 
Kirse Kragh Hansen blev bisat fra 
Endelave Kirke d. 3. oktober 2015 
 
_____________________________ 
 
Menighedsrådet holder Adventsfest 

onsdag d. 20. december 2015 kl. 

20.00 i skolens gymnastiksal 
 

 

Sådan synger vi i en af mine kære julesalmer: Kimer, I klokker. En stille eftertænksomhed sænker sig, når man synger 
den. Man får fred i sit indre, lander efter juletravlheden.  
Men det danske sprog er jo underfundigt. For man kan sige sætningen på to måder, som giver helt forskellig betydning. 
Enten som en konstatering af noget, der er sket, hvor kom er datid; men man kan også udtale det, så kom udtrykker et 
ønske om noget fremtidigt. At freden må komme til jorden. Det bliver en bøn om at julens budskab om Guds nærvær 
hos sine skabninger vil give nedslag af fred fra tid til anden. Den evige fred må vi nok vente med til det hinsidige. 
Efter terrorangrebet i Paris, må vi indstille os på, at freden ikke er os til del lige for tiden. Og det synes umuligt at finde 
en løsning, så verden slipper for selvmordsbombere, der slår ned på civilbefolkning i uventede øjeblikke.  
Julen fortæller om Jesus, der blev født i en stald; blev besøgt af hyrder; samfundets nederste lag var udgangspunktet for 
at freden kom ind i verden, og levede en tid. Og måske er det den besindelse vi må tage. Fra paladserne erklæres der 
krig for at nå en fred. Men krige skaber sjældent fremtidssikret fred. Nogle bliver undertrykt og vil forsøge at kæmpe 
tilbage.  
For mange lyder det naivt og dumt. Men det er nedefra, løsningerne skal findes. Jo flere vi som folk marginaliserer, des 
flere selvmordsbombere udløser vi. Jo mere krig vi fører på fremmed jord, des flere civile bliver ramt og bliver flygtnin-
ge der.  
Den vestlige verden påstår, at krigen føres på vegne af den civilbefolkning, der nu i al overvejende grad er på flugt. For 
at skaffe dem frihed til at tale; frihed til at tro. Og det er goder ingen tvivl om det. Men at kunne ha et hus med tag er 
heller ikke at kimse af. Hvem tror på at krigen er for de civile i Syrien? Er det ikke i langt højere grad strategisk og for-
syningsmæssige årsager der gør, at vi spænder den ene milliard efter den anden i halen på bomber, der også rammer de 
civile.  
Freden må komme nedefra. Ved at demonstrere, ikke mod flygtninge, men mod den krig der sender dem på flugt. For 
der er langt til at det er den enkelte, der får glæde af at ytre sig frit.  
Den fred Jesus kom med, og som vi kan be om må komme, handlede ikke om nationer, og livet på slottene. Det var det 
enkelte menneskes møde med sin næste; det var nærværet i dagligdagen; respekten for at nogen er anderledes. Hans 
eneste bud på forandring ligger i det ord han forkyndte hvert sekund: Kærlighed. Han gik i rette med magthavere; men 
på en ikkevoldelig facon. Med ord; ved at vende den anden kind til, i stedet for at slå igen. For det er den eneste vej til, 
at vi kan nyde julens fred. 
 

Jens Peder Baggesgaard     
 

Ny og forbedret lyd i kirken 

Langt om længe er processen med lyd i kirken ved at være ved vejs ende. Jeg ved ikke nu, om der er kommet nyt tele-
slyngeanlæg op; og som noget nyt også højtalere i kirkeskibet når Endelavebladet udkommer. De er bestilt til at lave 
det. Så hvis man har svært ved at høre under gudstjenesterne derefter, så må man bevæge sig de få skridt op mod højta-
lerne, så man kan fange hvad der siges. 
Vi høres ved! 
 

Jens Peder Baggesgaard     

Fred kom til jord 
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 DECEMBER 

 

 

 søndag d. 6.   2. søndag i Advent 
    aflyst 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 11.   3. søndag i Advent 
    Luciaoptog og Ni læsninger 
    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 søndag d. 20.   4. søndag i Advent 
     aflyst 
        

 

 

 søndag d. 24.   Juleaften kl. 13.30  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 søndag d. 25.   Juledag  
    aflyst 
 

 

 søndag d. 26.   2. Juledag  
    Jesper Hyldahl 
 

 

 søndag d. 27.   Julesøndag  
    aflyst 
 

 

 JANUAR 

 

 

 

 

 søndag d. 1.   Nytårsdag 

    aflyst 

 

 

 

 

 

 søndag d. 3.     Hellig Trekongers søndag 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 søndag d. 8.     Andagt i kirken kl. 14.00 

    Jens Peder Baggesgaard 
 
 søndag d. 10.   1. søndag e. Hellig Trekonger 
    aflyst 
 

 

 

 søndag d. 17.   S. søndag e. Hellig Trekonger 
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 søndag d. 24.   Septuagesima søndag  
    aflyst 
 

 

 

 søndag d. 31.   Kyndelmisse kl. 19.30 

    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 

Luciaoptog og Ni læsninger 
3. søndag i advent, d. 13. december holder vi den traditionelle festdag i 
kirken, som starter med at børnene fra skolen går Luciaoptog. Efter denne 
festlige start fortsætter vi med lokale der læser udvalgte dele af biblen op. 
Imellem læsningerne er der fællessalmer; og så er det i år lykkedes os af få 
de tre søskende fra Egholm-familien til at spille for os. De blev landskendt 
for nogle år siden da de to ”store” vandt talentkonkurrencen i fjernsynet. 
De har i dag taget lillesøster med, så, som det ses på billedet. Vi kan høre 
Jonas på guitar, Camilla på tværfløjte og Rikke på cello. De tre søskende er 
nu blevet henholdsvis, 18, 20 og 15 år. 
 

Jeg glæder mig rigtigt meget til at høre dem spille for os. 
Vi håber at kirken bliver fuld, så julestemningen kan krybe ind i os lige så 
stille 

 

Jens Peder Baggesgaard     
 

 

Ny kordegn i pastoratet 
Tyrsted-Uth-Endelave Pastorat har fået ny kordegn, nemlig Marianne 
Schønwaldt fra Horsens. I den forbindelse har vi ændret på åbningstiderne. 
Marianne træffes ikke mandag, men tirsdag til fredag fra 9-12. Hvis man 
ikke kan få det til at passe, hvis man skal noget på kirkekontoret, så skal 
man ringe i åbningstiden, og så aftaler man et tidspunkt med hende, hvor 
man kan komme, så holder hun kontoret åbent. (dog ikke om natten) 
 

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! 

UDFLUGT 
 

 

// 13. ÅRGANG 2015 

Udflugt med menighedsrådet til det Ny Moesgaard og Vestbirk 
 
Fredag d 25. september drog 25 Endelavitter på en dejlig sensommertur til det nye Moesgaard forhisto-
riske museum. Turen, der foregik i bus, var arrangeret af Endelave menighedsråd.                 
 
På vejen til Moesgaard var vi omkring Saksild Præstegård, hvor vi nød den medbragte formiddagskaffe 
med tilbehør. Herefter gik turen ad småveje frem til Moesgaard, hvor hovedattraktionen var den meget 
roste udstilling af de kinesiske terrakottakrigere. Inden vi efter lidt ståen i kø nåede terrakottakrigerne, 
fik vi en smagsprøve på de permanente udstillinger via en spændende rundvisning i en del af det store 
og helt moderne museum, hvor der er gjort usæd-
vanlig meget ud af interaktive, "levende" fremstillin-
ger af Danmarks forhistorie.  
 
Nogle sneg 
sig ud på hu-
sets tag, der 
er udformet 
som en høj 
skibakke, 
hvorfra man 
har et flot ud-
syn til Samsø 
og Tunø, og 
hvor man i 
klart vejr kan 
kigge hjem til 

 

Foto: Hanne Nyholt 

Foto: Hanne Nyholt 
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Endelave i det fjerne. På hjemvejen besøgte vi Sneptrup præstegård, hvor vi nød eftermiddagskaffen, 
mens sognepræst Birgitte Baggesgaard levende berettede om sagn, myter og nutid i sognet, der ligger 
omkring Danmarks højeste punkt ved Ejer Baunehøj. Endelig nåede vi også en travetur frem til den  
genfundne bro over Gudenåen 
ved Vestbirk. Den imponerende 
gitterspærbro var begravet under 
en dæmning i et halvt århundre-
de. For et par år siden blev den 
genfundet i usædvanlig velbeva-
ret tilstand og er siden blevet fri-
lagt og restaurereret. 
 
Godt trætte og mange indtryk 
rigere, nåede vi aftenfærgen 
18.45. 
 
Lars Herlev. 
 
 

 

 MADSTED & BAR 

 

 

holder pause 

  15.11 – 27.12.15 

 Åben 28.12   17 - 21 

 Åben 29.12   17 - 21 

 Åben 30.12   17 – 21 

 

Nytårsaften   
åben  fra  kl. 22.00 - ? 

Alle er velkomne! 
 

Januar 2016     
Åben fredage    17 - 21 

Happy hour   17.30 - 18.30 

Åben lørdage    12 - 16 

Happy hour   12 – 13 

 

Cafeens menu: 
Flæsk    Bøf     

(fra 2 personer)  
Burgere   Nachos    

(fra 1 person) 
Kaninmiddag  efter aftale 

   (mindst 4 personer) 
Dessert kan tilvælges 

 

Glædelig Jul til jer alle! 
 

Mange gode hilsner fra 

Margith Holm   Cafe M 

Tlf. 24 46 64 65 

www.endelavecamp.dk 

 

Foto: Hanne Nyholt 

Foto: Hanne Nyholt Foto: Hanne Nyholt 
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INDSAMLING 
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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 

Indsamling til Røde Kors 
Søndag, d. 4. oktober var vi rundt på En-
delave med indsamlingsbøsserne i forbin-
delse med Røde Kors' landsindsamling: 
”Danmark mod katastrofer”.  
 
Til trods for, at der kort tid før havde væ-
ret en anden landsindsamling rettet mod 
de mange flygtninge, der aktuelt krydser 
bl.a. Europas grænser, blev det økonomi-
ske resultat af denne runde 3.631 kr., som 
vi synes Endelave kan være stolte af.  
 
Der er jo desværre stadig stort behov for 
hjælp mange steder i verden, hvor f.eks. 
naturkatastrofer fra det ene øjeblik til det 
andet, kan ændre tilværelsen for folk.  
 
Det personlige resultat for os blev en god 
oplevelse af at blive tage positivt imod alle 
steder, hvor vi bankede på.  
 
TAK! 
 
Lars Herlev og Hanne Nyholt 



 

 17 

                                                                                                 // 13. ÅRGANG 2015 

 

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    

ÅRETS Ø-JULEFROKOST 

Lørdag d. 12. december 
Der er stadig ledige pladser 

198,- kr. 

FREDAGS-QUIZ  
Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk 

 

VALGFLÆSK 

Torsdag d. 3. december 18.30 

Tilmelding ønskes 

98,- kr. 

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  

Foto: Merethe Krogh 
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Museet har gennem årene  
modtaget livserindringer fra forskellige øboere, 
som vi vil bringe her i bladet. 
Dette indlæg er af Lydia Eleonora Skipper Smidts 
”Mormor fortæller”. Hun var født i 1920 og storesø-
ster til Ejnar Skipper Rasmussen.        
  
Mine forældre 
Min far blev født i København men kom til Endelave 
sammen med sin far og mor, da han var ½ år 
gammel. Farfar var ellers sadelmager, men han 
købte en gård, og han må jo have haft kendskab til 
landbrug, for han blev på gården hele sit liv.                                  
Far havde 6 søskende, men da han var 18 år, rej-
ste han til Amerika. Det var der mange, der gjorde 
i disse år – han var jo den ældste. Far blev i Ameri-
ka i 6 år. Han rejste derover på den måde, at han 
tog arbejde ombord på båden, vistnok i køkkenet. 
Det tog 4 uger, men så lang tid tog sejlturen med 
damperen.                                         
Far arbejdede overalt i staterne. Han var i bomuldsplantager og bananplantager og i kulminer, hvor han 
var udstyret med revolver – uden dog nogen sinde at være nødt til at forsvare sig, men der var jo alle 
nationer derovre dengang, Han tog også arbejde på en farm, som hed ”Fairlea”, og derfor kom barn-
domshjemmet til at hedde det, og senere vores sommerhus på Fanø. Ejner fjernede navnet, da han 
overtog ejendommen.                           
Mor er født og opvokset på Endelave, og hendes far var tækkemand om sommeren og træskomager om 
vinteren. Min bedstefar døde allerede, da jeg var 7 år, og jeg elskede sådan mine bedsteforældre. Jeg 
har altid følt mig mere knyttet til dem end til min farfar og farmor. Jeg var også kun 8 år, da min farmor 
døde, så det er måske også derfor. Min farmor ver en bestemt dame.                                             
Mor lærte at sy som ung, og på den måde tjente hun sine penge. Hun blev ved med at bo hjemme. Man 
brugte at sende bud efter en syerske, når noget skulle syes, og så blev mor der måske et par dage eller 
flere, til arbejdet var færdigt, og så måske næste sted dagen efter.                                               Da 

far kom hjem fra Amerika, og der var gået et par år, blev far og 
mor forlovede, og far købte ejendommen. De giftede sig, da de 
var 29 år gamle. De havde jo kendt hinanden helt fra deres 
skoletid.                                        
I 1920, året efter de blev gift, blev jeg som den ældste født, og 
vi havde nogle pragtfulde forældre, som gjorde alt for, at vi 
børn skulle have det så godt og trygt som overhovedet muligt. 
Vi var fem børn. Efter mig kom Immanuel, Harriet, Peter Chri-
stian og Ejner. Jeg husker ikke så meget fra min barndom, men 
jeg husker tydeligt, da min morfar døde. Det var en meget stor 
sorg for mig, for jeg elskede ham meget. Jeg var sammen med 
min mor i Horsens på sygehuset for ar besøge ham, og jeg hu-
sker, at jeg græd, da vi sagde farvel, og det var også sidste 
gang, jeg så ham i live; men jeg så ham i kisten oppe i bedste-
mors stue.                               
Så kom en svær tid for bedstemor og os alle. Jeg husker tyde-
ligt, når jeg somme tider var hos hende et par dage, - så var vi 
altid på kirkegården – hun kunne stryge sin hånd hen over nav-
net på gravstenen, og med gråd i stemmen sige: ”Åh, hvor jeg 
savner bedstefar”. 
 

Ørnevej 18   |   8766 Nørre Snede   |   tlf. 75 77 10 40   |   www.nrsnede-avis.dk   |   mail@nrsnede-avis.dk 
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Mor som ung 

 

 



 

 19 

MUSEET 
 

 

// 13. ÅRGANG 2015 

Julen. 
Vi havde nogle helt vidunderlige juleaftener. Jeg husker, 
at far var i byen for at udse det allerfineste juletræ, så 
snart det rygtedes, at de var kommet til øen, og far var 
meget kritisk. Det var også far, der købte dadler, figner, 
nødder og appelsiner. Når han kom hjem, fik vi lov at 
smage én af hver, og så blev resten gemt til juleaften. 
Forinden blev der også slagtet gris, men Harriet og jeg 
løb hen til naboen (Marie Ernstsen) og krøb ind under 
sengen og stoppede fingrene i ørerne, for vi ville ikke hø-
re, at grisen skreg. Herefter kom der to spændende dage. 
For det første kom bedstemor, og hun skulle sove hos os 
om natten. Det var næsten det bedste, vi vidste, for hvor 
vi dog elskede hende. Der skulle gøres tarme rene til 
blodpølser og medisterpølser. Blodpølserne blev kogt i 
gruekedel, og rullepølserne blev syet sammen og saltet 
sammen med alt det andet dejlige kød. De nærmeste na-
boer skulle også smage lidt af hvert. 
Første søndag i advent blev juletræspynten taget frem og 
efterset, om der skulle nyt til, og det skulle der altid. Der 
blev lavet både roser og kurve, kræmmerhuse og hjerter. 
Anden søndag i advent klippede og klistrede vi så alle 
sammen efter søndagsskoletid, og far spillede julesalmer 
på sin violin. 
Så blev der jo også bagt alle de dejlige småkager og kogt 
klejner, og vi hjalp jo selvfølgelig til. 
Så oprandt juleaften, og vi børn var så spændte, at vi 
næsten ikke kunne holde det ud. Jeg husker, at vi alle 
fem lå på rad i fars og mors senge, og vi sang alle de ju-
lesalmer, vi kunne udenad. Mor skulle først have tændt 
op i komfuret, før vi kunne komme op. Jeg husker også, 
at far og mor pludselig stod i døren, og de har nok glædet 
sig over at se sådan en dejlig flok. 
Alle, som kunne, skulle i kirke juleaften, og så fulgtes vi 
med bedstemor de 2½ km. hjem  til os. Vi fik den allerbedste julemad, der kunne tænkes, enten flæske- 
eller gåsesteg og risalamande. Når der var vasket op, tændte far julelysene på træet, og vi gik rundt om 
det og sang mindst tre salmer. Vi var så utålmodige. Vi kunne ikke vente med gaverne længere. Det var 
såmænd små gaver, men vi var mindst lige så glade for dem, som hvis de havde været større, for vi var 
slet ikke vant til at der blev købt ting til os. Når vi var faldet lidt til ro, læste mor juleposten op, og så 
kom godter af alle slags frem. Derefter læste mor en julefortælling og til sidst juleevangeliet. Vi måtte 
blive oppe lige så længe , vi ville og kunne holde ud. 
Juledag var der tradition for, at vi alle var hos farfar og fastrene, og så blev juletræet tændt sidst på ef-
termiddagen, og vi fik gaver igen. Om aftenen var der julefest for de ældre i missionshuset, og anden 
juledag om aftenen for de unge. Fjerde juledag var der fest for søndagsskolen, og her fik vi et kræm-
merhus med godter. Så blev træet plyndret og båret ud, og onkel Mathias legede alle de kendte børnele-
ge med os. Han spillede også til alt, hvad der foregik i missionshuset. 
Anden juledag var vi hos bedstemor for at spise til middag. Der fik vi altid enten suppe eller ribben og 

medisterpølse i sur/sød sovs. Det 
smagte vidunderligt, og det er no-
get af det bedste, jeg kan få den 
dag i dag. 
Nytårsaften fik vi lov til at gå rundt 
og lave lidt løjer, og vi skød nytåret 
ind hos dem, vi kendte godt. 
Lydia Eleonora Skipper Smidt for-
tæller videre om sin barndom på 
Endelave for ca. hundrede år siden i 
næste nummer af bladet. 
 
På vegne af Endelave Museum 
Lotte Krogh 

Familien på Kongevejen 106 

Far og søskende og forældre 

 

 



 

20 

En slavekaptajn fra Endelave 

Erich Holgersen Assenius var født 10. juli 
1743 på Endelave, som søn af sognepræst Holger 
Jensen Assenius og Marie Erichsdatter Bay. Marie 
var datter af den foregående præst på øen Erik 
Jensen Bay, mens Holger var søn af sognepræsten 
i Assing, Jens Sørensen Assenius. Erich havde to 
søskende i præstegården på Endelave. Jens blev 
født 11. november 1738 og Dorthe Marie blev født 
6. august 1741. Jens afløste siden sin far som sog-
nepræst på Endelave, mens Dorthe Marie levede 
ugift først hos faderen Holger og siden hos brode-
ren Jens i mange år. Begge levede langt det meste 
af deres liv på Endelave indenfor præstegårdens 
trygge rammer. Lillebror Erich valgte et ganske 
anderledes liv. 

Erich Holgersen Assenius var kaptajn for paketski-
bet FORTUNA, der besøgte St. Croix i Vestindien 
fra 18. august til 27. september 1774 med en last 
på 111 slaver fra Guinea, ingen døde undervejs. 
St. Croix var dengang en dansk koloni i Vestindien, 
og Christiansborg var en danske fæstning på ky-
sten af Guinea / Guldkysten. 

Ved den lejlighed kom Erich sammen med Charlot-
te Amalie Bernard, født på St. Croix ca. 1753 
og døbt i den lutheranske kirke med betegnelsen 
Sambo – dvs. barn af en mulat og en sort, dvs. 75 
% sort og 25 % hvid.  

Erich Holgersen Assenius besøgte igen St. Croix i 
1776 som kaptajn på snauskibet ADA, der bragte 
en ny ladning slaver fra Guldkysten i Afrika – 142 
slaver ankom og 3 døde undervejs. Erich var igen 
sammen med Charlotte Amalie Bernard, og parret 
fik i 1777 en datter, Anna Lucia Assenius. De hav-
de et naturligt ægteskab, som det blev kaldt den-
gang. Datteren blev døbt i den lutheranske kirke 
på St. Croix i 1777. 

Charlotte Amalie Bernard var født slave, og hun 
skulle i 1793 sælges i forbindelse med en konkurs, 
men blev frikøbt af sin ‘svigersøn’, en dansk skibs-
kaptajn. Hun fik et langt liv som en anset person, 
bl.a. medlem af negermenighedens forstanderskab 
og døde først i 1856. 

Erich Holgersen Assenius blev gift 25. november 

1779 i Holmens kirke i København med den danske 
Lovisa Platou, født i 1760. Hun døde 13. aug. 
1855 i Gentofte. De fik ingen børn sammen.  

Erichs datter Anna Lucia Assenius kom sammen 
med den danske købmand og kaptajn fra Højer 
Thomas Petersen, født i 1768. Sammen fik de 
sønnerne Peter Andreas Carl Petersen, født ca. 
1796, der levede til 1880, og Hans Peter Wilhelm 
Petersen, født 1797 og levede til 1863. De 
blev henholdsvis en anerkendt snedkermester og 
en højtstående regeringsembedsmand. Thomas 
Petersen giftede sig i 1798 med Carolina Magdale-
na Grutsmann i den hollandsk reformerte kir-
ke på St Croix. Sammen fik de en søn Christian 
Boas Petersen i 1799, død 1862. Thomas Petersen 
frikøbte sin svigermoder Charlotte Amalie Bernard i 
1793, og han skænkede i 1800 to ejendomme i 
Christianssted som dåbsgave til sine to sønner 
med Anna Lucia Assenius. Selv døde Thomas Pe-
tersen i 1803. Anna Lucia Assenius døde i 1869. 

De fleste af de danske slaveskibe hørte hjemme i 
Christianshavn, hvor også kaptajn Erich Holgersen 
Assenius boede. Der gik normalt 1-1½ år fra afsej-
lingen til slaveskibet nåede tilbage til Christians-
havn igen. Sejltiden kan belyses med to rejser un-
der ledelse af kaptajn Erich Holgersen Assenius. 
Paketskibet FORTUNA sejlede fra Christianshavn d. 
31.07.1772 og gik syd om England til Guinea på 
149 døgn, 134 døgn blev brugt i Guinea på at op-
samle slaver og laste mad og vand til turen over 
Atlanten, der tog 99 døgn, 39 døgn blev brugt i 
Dansk Vestindien, og 236 døgn tog det at komme 
hjem, i alt 657 døgn hjemmefra. Heraf var 252 
sejldøgn. Den lange hjemtur skyldes et havari og 
efterfølgende reparation i Liverpool. Snauskibet 
ADA startede fra Christianshavn d. 
21.12.1775 og gik syd om England til Guinea på 
86 døgn, 164 døgn på opsamling af slaver og øvri-
ge last fra Guinea, 98 døgn undervejs over Atlan-
ten, 179 døgn i Vestindien, 43 døgn over Atlanten 
og gennem Den engelske Kanal til Danmark. Ski-
bet havde været hjemmefra i 570 døgn, hvoraf 
192 var sejldøgn. 

Erich Holgersen Assenius blev derefter kaptajn på 
fregatten ACCRA 1778-1781. Skibet foretog under 
hans kommando en rejse fra Christianshavn d. 
21.8.1778 til Guinea og Vestindien. På denne rejse 
blev der i 1779 opkøbt 429 slaver fra de Danske 
Etablissementer i Guinea, og 427 slaver nåede 
frem til Vestindien – 244 mænd, 77 kvinder, 72 
drenge og 34 piger, 2 døde undervejs. ACCRA af-
gik igen fra Christianshavn i 1780 under ledelse af 
kaptajn Erich Holgersen Assenius, hvor han nåede 
Guineakysten d. 7.8.1781. På denne rejse blev der 
opkøbt 592 slaver fra Oven Kysten – det vil sige 
kysten øst for de danske besiddelser. Af dem døde 
265 slaver undervejs til Vestindien (45 %), mens 
327 nåede levende frem: 118 mænd, 75 kvinder, 
75 drenge og 59 piger. Undervejs var der et slave-
oprør. 155 blev solgt på de Dansk Vestindiske Øer 
og 172 på andre øer i området. Erich Holgersen 
Assenius døde under den videre rejse i 1781. I alt 
nåede Erich Holgersen Assenius at føre 1277 slaver 
væk fra Guinea, hvoraf 1007 nåede frem til De 
Dansk-vestindiske Øer.  

Både europæere og afrikanere led i varmen under 
sejladsen i Troperne, og man havde tilladelse til at 

ENDELAVES HISTORIE 
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Søsterskib til FREDENSBORG, der blev bygget 1777 på Christianshavn. 
Det ses, at det er et slaveskib på de tre store kulsejl for frisk luft til 
underdækkene, på nettene langs med lønningen, og på de to beman-
dede barrikader på tværs af skibet. Slaverne er på dækket og trækker 
frisk luft. Skibet sank ud for Arendal i Norge i 1768, genfundet i 1974 
og siden udgravet. 
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søge de portugisiske øer Sao Tome og Isle 
de Prince eller eventuelt Kap Lopez i Ga-
bon på fastlandet. Oftest valgte skibsrådet 
dog øerne, da disse lå lige på ruten, og da 
man her regnede sandsynligheden for sla-
veoprør mindre end på fastlandet. Slaver-
ne kom i land i såkaldte pakhuse for at få 
frisk frugt, grønt og kød, og hvor skibets 
vandbeholdning blev suppleret op. Proble-
merne i Guineabugten illustreres ganske 
godt ved snauskibet ADA, som 28. august 
1776 med sin 25 mand store besætning 
og 145 slaver var lettet fra Christiansborg 
under ledelse af kaptajn Erich Holgersen 
Assenius, men efter at de have krydset 
uden fremgang i over to uger måtte de 
møjsommeligt manøvrere ind til Sao To-
me, hvortil ADA ankom 26. september 
med sine syge ombordværende. 

Det kunne også være kompliceret at få 
solgt lasten til en fornuftig pris. Da ADA 
den 4. december i 1776 nåede frem til St. Croix 
med en last på 142 slaver, stod køberne ikke i kø, 
og det uagtet slaverne i dagene før flittigt var ble-
vet smurt ind i palmeolie. Den 9. januar blev 91 
slaver sendt i land og sat til salg, men kompagniets 
agent hr. Prehn kunne fortælle kaptajn E. H. Asse-
nius, at han nok ikke skulle regne med det store 
salg, for kort før ADA nåede frem, havde ikke min-
dre end tre engelske slaveskibe lagt ind til St. Croix 
med en samlet last på næsten 600 slaver. Salget 
gik da heller ikke særligt godt, og den 16. decem-
ber måtte Erich Holgersen Assenius tage 34 usolgte 
slaver retur ombord i skibet. Dagen efter fik slaver-
ne en ekstra omgang palmeolie, hvorefter de igen 
blev bragt i land og sat til salg. Hvordan det så gik, 
ved vi ikke, men ifølge et brev hjem til kompagniet 
fra begyndelsen af marts, ses det, at alle slaver nu 
er solgt. 

Set med vore dages målestok er det på mange må-
der en mærkelig historie, men dengang var det på 
sin vis ganske normalt. Christian IV ønskede at gø-
re det Dansk-Norske Monarki til en kolonimagt på 

linje med de europæiske stormagter. I det sydøstli-
ge Indien fik vi kolonien Trankebar i 1618, der fun-
gerede som hovesæde for en omfattende handel 
med syd og øst Asien især sidst i 1700-tallet. Dan-
mark-Norge grundlagde fra 1659 og frem over en 
række forter i Guinea på Afrikas vestkyst (i dag 
Ghana). De danske forter fungerede som udgangs-
punkt for handel med guld og elfenben til Europa 
og slaver til Vestindien. Danmark-Norge begyndte 
at sejle til Vestindien i midten af 1600-tallet, og tre 
øer – St. Thomas, St. Jan og St. Croix – kom på 
danske hænder i hhv. 1672, 1718 og 1733. Tobak, 
bomuld og især sukker blev dyrket i stor stil på 
plantager på øerne. Arbejdskraften på disse planta-
ger var slaver fra Guinea.  

Af de ca. 100.000 slaver, som blev fragtet over At-
lanterhavet fra de dansk-norske besiddelser i Gui-
nea, blev ca. 85.000 transporteret på dansk-norske 
skibe. Slavehandlen mellem Guinea og de Dansk 
Vestindiske Øer gav store økonomiske tab, men 
den blev alligevel opretholdt til 1803. Slaveriet blev 
først ophævet i 1848.  

En løbende tilførsel af slaver fra Guinea til de dan-
ske plantager i Vestindien var af central betydning 
for opretholdelsen af det samlede dansk-norske 
tropiske kolonirige. De skabte i sukkerrørsplanta-
gerne grundlaget for den profitable sukkerhandel 
fra Vestindien til Danmark. Samtidig blev en stor 
del af den store danske import af bomuldsstoffer 
fra Trankebar til København brugt som betalings-
middel ved opkøb af slaver i Guinea. Uden slave-
handel ville hele fundamentet under den danske 
kolonihandel mellem Indien via Trankebar og Gui-
neakysten til Vestindien og derfra hjem med sukker 
falde fra hinanden. Så tab eller ej, slavehandelen 
måtte fortsættes, og helst uden de store afbrydel-
ser. Erich Holgersen Assenius gav således sit væ-
sentlige bidrag til at opretholde den blomstrende 
dansk-norske handel på verdenshavene sidst i 1700
-tallet, der bragte megen velstand til det dansk-
norske unionsrige. Det hele endte desværre brat 
med Englandskrigene 1801-14 og statsbankerotten 
i 1814. Inden da måtte Erichs storebror pastor Jens 
Assenius redde Endelave for ulykker i forbindelse 
med besøget af en engelsk fregat i 1808. 

Anders Grosen 

ENDELAVES HISTORIE 
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Trekanthandlen mellem Europa, Guldkysten og Vestindien 
blev lettet af vindens retning, som er vist med små pile. 

George Webster: Engelske fregatter ud for det danske fort Christiansborg. 
O. 1800. Store kanoer sejler forsyninger frem og tilbage til kysten. 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Hjemmesygeplejerske Sanne Gyde 51 37 33 93 

Lægehuset Allan Bacher 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

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 Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Michael Rasmussen 51 53 55 63 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 75 68 90 26 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 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 Husholdningsforening Kontaktperson Hanne Krogh 86 43 43 02 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

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

Endelaves Venner Formand Kirsten Barner Nielsen 51 76 73 02 

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 
Landsbyrådet - Horsens Kommune Kontaktperson Jørgen Holm 20 61 17 17 

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

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Ø-sammenslutningen Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

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  LÆGEN Kongevejen 48 

Telefon-konsultation  
mandag - fredag 

830 - 900 

Konsultation: 
mandag - fredag  
og i øvrigt efter tidsbestilling 

1000 - 1100 

BIBLIOTEKET Kongevejen 30 

mandag 1500 - 1600 

onsdag 1900 - 2000 
  

POSTHUSET Kongevejen 68 

1000 - 1130 

tirsdag 1615 - 1800 

fredag 1000 - 1200 

mandag, onsdag 
og torsdag 

FÆRGEKONTORET Havhornet 4 

mandag - fredag 1000 - 1500 

FORENINGER, BESTYRELSER M.M. 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

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

artikel@endelavebladet.dk 

 

 
 
Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets 
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag 
fra personer, foreninger, institutioner m.m. 
 
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens 
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis 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. 
 
 
Regler 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 

OM BLADET 
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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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