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EVIGHEDEN LIGGER PÅ
ENDELAVE

hekset parallel-univers, dømt til at leve i ensomhed uden
lys eller selskab, gående frem og tilbage på de få kilometer asfalt øen rummer. Kun akkompagneret af vindens
Af Pernille Sørensen, januar 2015
susen og ens egne skridt. Dén evighed findes også. Men
når
man har oplevet den et par gange, ved man heldigFor mig har der altid været noget
vis,
at går man længe nok, møder man lys på et tidslangstrakt og langtids holdbart
punkt. Enten i form af et vindue med liv inde bag ved
over øen Endelave. Det ligger næeller i en forsigtig sol, der titter frem bag en sky. For vejsten i selve navnet: Endelave. Det
ret er altid bedre på Endelave. Sådan føles det i hvert
er jo et forholdsvist langt navn til
tilfælde. Min barndoms somre var altid uendelige, solrige
så lille en ø. Ikke kort og todelt
og ubekymrede hér. Måske er det længslen efter dén
som ”Tun-ø”, ”Ly-ø” eller ”Samsø”. Ej heller kort og plumpt som ”Fyn”. Men derimod uendelighed, der gør, at jeg altid vender tilbage?
langt og blødt som en buet bakke eller en doven bølge,
der skyller ind mod land i en elegant bevægelse: Eeen-de For når man først er blevet fordrejet af Endelaves myti-laaa-ve…En-deeee-la-veeee…Ennn-de-laaa-vee… Lang- ske ro og skønhed, vil man fristes til at få rigtig del i den.
Heldigvis har min mand og jeg nu også papir på en lille
strakt, uendeligt, horisontalt.
flig af øriget. Præcis ligesom mine forældre, min bror,
Jeg har aldrig været i tvivl om, at øen Endelave er et for- min svigerinde, min onkel, tanter, moster, kusiner og
tryllet sted. Måske ét af de særlige få, der efterhånden er som mine bedsteforældre havde før os. Jeg er klar over,
tilbage. Et sted der rummer myter, mysterier og magi. Et det på ingen måde opgraderer os til rigtige
sted hvor folk med sans for storheden i det små, trives ”Endelavitter”. Det må man vist først kalde sig, hvis man
og beriges med masser af oplevelser. Det tror jeg alle, er født på øen og nedstammer i tredje eller er det fjerde
der har cyklet en varm sommernat, ud forbi Havhornet generation. Men jeg vil nu alligevel påstå, at min familie
og ned gennem Seens Hul, med næsen vendt mod Snek- har en lille smule Endelavit på ascendanten. Vi er måske
sådan en slags Endelavit wonna-bee´s. Vi kunne måske
kebjergs fjerne tinde, vil skrive under på.
At cykle dér i det lysende mørke, gennem duften af mo- tage øens navn som mellemnavn, som Kløvedalerne gjordent korn, hvor luften skiftevis er varm og kølig som et de det med deres kollektiv, for at cementere vores fælles
ånde-pust, med en kæmpe høstmåne på den ene side og tilhørsforhold: Pernille Endelave Sørensen. Det giver ganen endnu synlig sol på den anden … det er sand magi. ske vist forkortelsen P.E.S. og det er måske knap så henHer ville det på ingen måde være upassende, endsige sigtsmæssigt. Men en del af øens evighed vil jeg have:
synderligt overraskende, hvis Havtyren eller det spøgel- Når jeg dør, vil jeg begraves på Endelave. Det bliver måse, der ifølge sagnet er blevet manet i jorden her, plud- ske lidt bøvlet, for jeg er ikke medlem af folkekirken,
selig viste sig for én. Det ville blot være endnu et af de men mon ikke nogen kan finde en lille plet uindviet jord
fantastiske fænomener, der findes på denne ø, og det til mig et sted? Måske bare lige ude på den anden side af
ville langsomt glide forbi én, som et syn i natten. Man kirkediget, hvor jeg kan ligge og kigge ud mod havnen og
ville blot stoppe et øjeblik, undres og tænke: ”Så jeg vir- følge med i, om færgen kommer rettidigt ind, vidende at
kelig det? Noget jeg tit tænker på Endelave: ”Så jeg vir- familier spiser is foran Vincents Butik og, at drenge og
piger med solbrændte ben og saltvandshår vil sværme på
kelig det? Tænk at det findes”.
Som når sælhoveder i hundredevis omringer båden og molen, som de har gjort i generationer. Måske kigger et
kikker med store nysgerrige øjne på de tilsejlende frem- rådyr forbi og napper frækt af de blomster, nogen har
mede, der besøger deres revir, for i næste øjeblik at væ- lagt på min grav og en heks eller en trold danser lystigt
re væk i skumsprøjt og bølgetoppe, eller som når en lille- ved midnatstide og bliver set i glimt af forbipasserende,
bitte kaninunge hopper ind i et græsstrå og bliver slået der tænker: ”Så jeg virkelig det”?
omkuld af sammenstødet, triller rundt som et garnnøgle
og vips forsvinder i et hul i jorden, hvor den finder vej Ja, hvem ved hvad der venter os forude i uendelighedens
gennem labyrintiske gange i dens hemmelige underjordi- langstrakte tåger? Svaret står skrevet i Louisenlunds krogede urskov eller Sortestrandens tørre tang. Men én ting
ske rige. Tænk at det findes …
er sikkert: Evigheden ligger på Endelave! Og der ligger
Det langstrakte findes også i intetheden. Altså dén man den godt….
møder en vinterdag, hvor timerne er korte og himmel og
hav har en ensformig grumset farve, der gør det svært at
se, hvor øen ender og verden begynder. Man kan stride
sig ned gennem byen uden at møde et eneste levende
væsen og blive helt i tvivl om, hvorvidt der ER liv overhovedet eller, om man er havnet i en ond drøm eller et for-

Jeg giver hermed stafetten videre til Vibeke Hastrup, der
er en nær ven og en kær kollega, som jeg ved også nærer stor kærlighed til Endelave, naturen og historiers magi. God fornøjelse!
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1/2

11.00

Tupperware-demonstration

Gildesalen, Lynger 3

7/2

13.00

Generalforsamling i Endelave Beboerforening

Endelave Skole

22/2

12.30

Generalforsamling i Endelave Lægeurtehaveforening

Endelave Lægeurtehave

7/3

20.00

Dilettant 2015

Endelave Skole

12/3

20.00

Forårsfest v/ Husholdningsforeningen

Endelave Skole

4/4

11.15

Generalforsamling i Endelave Bådlaug

Endelave Lægeurtehave

4/4

13.00

Levende pil kursus

Endelave Lægeurtehave

4/4

13.30

Generalforsamling i Endelave Fritids– og Kulturforening

Café M

9/4

20.00

Generalforsamling i Endelave Husholdningsforening

Endelave Skole

18/4

10.00

Strandrensning v/ Beboerforeningen

Mødes ved Trekanten

18/4

19.00

Fællesspisning v/ EFK

Endelave Skole

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer
Læs mere og book online:
www.louisenlund-endelave.dk
Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

v/ Leif Jørgensen
Havhornet 15 - Endelave - 8700 Horsens
Tlf. 75 66 15 51 - Mobil: 40 44 56 35
SE-nr: 20 97 32 34
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Beboerforeningens besøg på
Endelave Renseanlæg

Anlægget er beskrevet på den viste stregtegning
’Renseanlæg’, som Erling Nielsen har været behjælpelig med at udarbejde.

Der var mødt mange op, da beboerforeningen den 29.
november 2014 inviterede til at besigtige renseanlægget.
Hanne Nyholt bød velkommen og takkede for, at vi
måtte besøge anlægget, hvorefter hun gav ordet til
driftschef Erling Nielsen (EN) fra Horsens Vand.
Erling Nielsen fortalte, at Horsens Vand er et selvstændigt selskab, og at han har det tekniske ansvar
for alle renseanlæg og vandværker i Horsens Kommune.
EN gav en grundig og interessant gennemgang af anlægget.

Vandværket
Erling Nielsen fortalte og tegnede, hvordan det nuværende anlæg fungerer, og hvordan det vil fungere efter ombygning af anlægget.
Den nuværende rensning finder sted gennem to parallelle filtre, men da vandforbruget er mindre nu, end da
anlægget blev bygget, er der mulighed for at forbinde
filtrene i serie og derved opnå dobbelt rensning.

Renseanlægget
Renseanlægget er specielt i forhold til kommunens
øvrige anlæg, fordi der her er forskel på de spildevandsmængder, der tilføres - afhængig af om der kun
er fastboende på øen, eller der også er beboere i fritidshusene.
Renseanlægget er dimensioneret til at rense spildevand fra 600 personer, og afhængig af sæsonen renses
mellem
15
og
35
m3
vand/dag.
EN nævnte, at der stadig er driftsproblemer i forbindelse med enkelte pumpebrønde hos grundejerne,
men det er noget, der bliver arbejdet på at løse.
De indkøringsproblemer, der i øvrigt har været, er
løst, så man nu renser med værdier, der er bedre end
de nationale krav:
’Nationale Krav’ til værdier

Endelave Renseanlægs reelle værdier

Anlægget nu og i fremtiden er beskrevet på den viste
stregtegning ’Vandværk’, som Erling Nielsen ligeledes
har bidraget til.
Lærerig dag
Besigtigelsen af Endelave Renseanlæg gjorde os alle
klogere – ikke mindst fordi Erling Nielsen lavede en så
god, engageret og letforståelig gennemgang af anlægget.
Det var desuden en fornøjelse at se, hvor pænt og
ryddeligt der var inde og ude.
Den fine beplantning, der er udført omkring anlægget,
vil snart få anlægget til at minde om en lille skov.
Jørgen Holm
Kongevejen 53

VAND – FÆRGE – 2020

Information fra beboermødet den 29-11 2014
Med start i vest på øen er der virksomhedsbesøg. Erling Nielsen, Horsens Vand fortæller om rensningsan0,1 mg/l
Fosfor:
1,0 mg/l
lægget. Tilhørene bliver informeret om, at det fungere
optimalt og det rensede spildevand der bliver udledt,
3,0 mg/l
Kvælstof:
8,0 mg/l
er renere end kravene til et sådant anlæg. Rensnings2,0 mg/l
Bi5:
10 mg/l
anlægget er lavet specielt, da der er stor forskel på
behov i forhold til sommer og vinter. Slammet fra an3,0 mg/l
Suspenderende stof: 25,0 mg/l
lægget destrueres på fastlandet. Erling Nielsen fortæller at man er sikker på at anlægget kan klare evt.
Skemaet herover viser de nationale krav til vær- øget behov. Alt kører i et lukket system, og problemer
dier contra Endelave Renseanlægs værdier med lugtgener, skulle være løst. Der bliver også
nævnt at der har været opgaver med pumperne om-

01: Spildevand fra Endelave
02: Rist, der fanger vatpinde m.m.
03: Ristegods
04: Buffertank, her samles spildevandet, mens 05 arbejder
05: Reaktor, der køres med og uden luft, mens bakterier arbejder
06: Lufttilførsel
07: Slam
08: Biotube med drænet, fast stof der føres til forbrænding
09: Udpumpningsbrønd
10: Rørledning, der fører det rensede vand ud i havet syd for anlægget
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01: Råvandspumpe
02: Tilsætning af ilt
03: Sandfilter
04: Til vandbeholder / forbrugere
05: Forfilter / sand
06: Efterfilter / sand
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være muligt. Aktuelt nu vil være at få lavet en SMS
kæde, hvor man vil kunne modtage oplysninger om
driftsforstyrrelser. Anders oplyser, at ved at der nu
sejles langsommere, spares der 110-120 L brændstof
på en retur tur. Den nye fartplan er gældende fra den
1. januar til den 30. april.

Erling Nielsen fortæller

Foto: Karsten Kragh Hansen

kring på Endelave. Interessant besøg i meget rene
omgivelser. Efter rundvisningen informerer Erling Nielsen om drikkevands- kvaliteten. Der bliver lavet et
UV-stråleanlæg for at sikre kvaliteten i en nødsituation. Vandet har lejlighedsvis været grumset. Det problem bliver løst med det ekstra anlæg som vil blive
lavet i nær fremtid. Hele anlægget vil blive mere energi effektiv med ny teknologi, som samtidig forbedrer
vandkvaliteten.
Hvad har bestyrelsen gang i ?
Efter frokostpausen bliver der kort informeret om
hvad bestyrelsen arbejder med. Det drejer sig om cykel rute projektet, træningscenter og færgedriften.
Det er nu efter mange og lange forhandlinger med
kommunen, at der fremover er en sejltur til Horsens
om måneden. Den dag er der foreslået at der kan være marked på Horsens Havn/færgen med ø produkter.
Den lukningstruede kiosk på færgen er nu en ø produkt orienteret butik. Bagbordside lukkes ikke ned
som tidligere ønsket fra kommunen. Der bliver arbejdet på at ændre billetsystemet. Færgeudvalget er
kommet med et udkast til billetpriserne, der afventer
kommunens godkendelse. Der er dialog med Midttrafik omkring harmoni mellem busser og færgeafgange.
Her er færgepersonalet gode til at vente et øjeblik
med at sejle til bussen er på havnen. Det kniber for
busserne at vente det øjeblik. Problematikken med at
der i stormvejr er problemer med at anløbe Snaptun,
er der fra færgeudvalgets side foreslået, at der afvikles et kursus på færgen i
Snaptun for at personalet
kan få en rutine i blæsevejr.
Dette forslag modtages positivt fra kommunen.
Information fra færgelederen
Anders fortæller at færgen
skal i dok i Assens i uge 17.
Det er fra den sidste afgang
søndag den 19. april og til
søndag aften den 26. april.
Der er planlagt ½ pris sejlads i 2 x 2 uger i henholdsvis maj og september. Dette
vil kun være gældende for
person billetter. Der bliver
arbejdet
med
det
nye
booking system. Det er
selvbetjening, med en bekræftelse på mail/SMS. Dette bliver gældende for personer, køretøjer og gods.
Efterfølgende ændring med
det nye booking system skal

Et renseanlæg i funktion

Projekt ”Ny færge”
Frode Frederiksen, fra Teknisk Forvaltning, er personen der har det kommunale ansvar med den nye Endelave færge. Han er klar over, at dette er øens livsnerve. Den nye færge skal kunne løse øens behov,
skal ikke være ringere, skal kunne klare både sommer
og vinter, og hvad der kan være aktuelt for en færge i
fremtiden. Frode Frederiksen påpeger, at kommunikationen ved øens ønsker og krav til den nye færge skal
gå gennem Endelave Beboerforenings bestyrelse. Der
skal foreligge et oplæg til Horsens Kommune i 2015
om færge projektet. Der bliver lavet arbejdsgrupper,
med temaerne:
•
kapacitet
•
vogndæk/gods/dyrevelfærd
•
indretning/design
•
manøvreevne/teknik
2020 plan
Iben Sofie Jønch har, med dagens sidste emne, et oplæg om hvordan man skal tænke fremad, således at
også Endelave er med fremover. 2020 planen er tidspresset, da den skal være klar fra trykken den 1.
marts 2015. Men med de gode arbejdsgrupper der
bliver lavet, vil det lykkes. Der bliver lavet interesse
grupper hvor emner er:
• Erhverv og turisme
• Landbrug, natur og miljø
• Dagligdag på Endelave (hjemmepleje, skole mv)
• Bosætning/tilflytning
• Distancearbejde/arbejdspladser
På bestyrelsens vegne
Hanne Nyholt

Foto: Karsten Kragh Hansen
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En aften med Guido
Endelave Husholdningsforening indledte julemåneden med det sidste arrangement i 2014 - Adventsfesten. Denne gang med en helt særlig gæst; nemlig den kongelige operasanger Guido Paevatalu, der
underholdt de 60 fremmødte med sang og anekdoter fra såvel hans liv som kunstneriske karriere. Vi
hørte blandt andet om Guidos ungdomsår som langhåret skovarbejder og kirkesanger i Sverige, og
hvordan en del af hans løn blev omsat til et skovareal, han ejer den dag i dag. Mette Skjold akkompagnerede på klaver.
Efter kaffe og hjemmebag sluttede en julehyggelig
aften, traditionen tro, med Amerikansk Lotteri.

Guido i action

Foto: Karsten Kragh Hansen

De mange fremmødte

Foto: Karsten Kragh Hansen

Husholdningsforeningen ønsker alle et godt nytår!
På vegne af bestyrelsen
Susanne Lindgaard
Sæt X i kalenderen ved 12/3 (Forårsfesten)
og 9/4 (Generalforsamling) - hold øje med pælene.

DE KOLDE KANINER

// 12. ÅRGANG 2014

De kolde Kaniner – vinterbadeklubben på Endelave
– ønsker alle et godt nytår.
Vi bader fortsat fast fra Dronningebroen lørdage kl.
14 (ellers efter aftale) – og har stadig ledige pladser.
Sæsonen slutter officielt den 9. maj, hvor klubben
også holder den årlige forårssamling.
På billedet ses 11 kaniner, der mødte glade op til
havbad og nytårskur på havnen den 31. december.
På årets sidste dag debuterede to nye kaniner – på
årets første dag (2015) hoppede endnu én til.
Det er den sejlende malers skiw i baggrunden…
Hanne Holm
Kaninkur

Foto: Kaninen Katrine / Leif Richter

vestjyskbank.dk/horsens
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On parle francais

”Her tales fransk.” Hver torsdag aften har en en
lille flok fransktalende endelavitter sat hinanden
stævne på skolen, hvor Hanne Østerbye står for
undervisningen. Den aften, da bladets udsendte
medarbejder var på besøg, var aftenens tema
restaurantbesøg, og Grethe og Allan havde kreeret en lækker middag, som selvfølgelig blev præsenteret på fransk. Hvis man ville have noget at
spise på restauranten, skulle maden bestilles på
fejlfrit fransk, ellers kunne tjeneren overhovedet
ikke forstå, hvad man ønskede. Det virkede meget autentisk, for det er netop sådan, jeg husker
mine restaurantbesøg, når jeg har været i Frankrig. Til orientering for bladets læsere kan jeg fortælle, at samtlige kursister fik noget at spise denne aften – og endda det, de havde bestilt.
Boje Lund

Á votre santé!

Foto: Bente Skovgaard

Tyveri fra skolen

Der er stjålet penge i skolekøkkenet, og det er, for at sige det på godt
jysk, rigtig træls, at vi skulle opleve det. Lørdag den 29. november
havde Endelave Beboerforening et møde i skolens gymnastiksal. Da
mødet sluttede ved 17-tiden, låste bestyrelsen døren. Næste formiddag kunne man konstatere, at indtægten fra salg af øl og vand, som
lå i en skål i skolekøkkenet, var forsvundet. Der er tale om et beløb på
ca. 240 kroner. Da døren til bagbygningen har været aflåst i tidsrummet fra lørdag eftermiddag til søndag formiddag, hvor tyveriet har
fundet sted, tyder det desværre på, at den eller de ubudne gæster har
været i besiddelse af en nøgle. Vi har derfor set os nødsaget til at få
skiftet låsen i døren, så vi ikke oplever gentagelser.
Boje Lund

NYTÅRSHILSEN
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I ønskes alle et rigtig fornøjeligt Nytår!
Alle gode ønsker for øen i 2015.
Tak for året der gik, tak til jer som besøgte min biks og gjorde det
sjovt at bruge så mange ressourcer på at holde åbent. I 2015 håber
jeg på, at mine naboer gider at være med til at gøre det til en fornøjelse for eventuelle campister at campere i grønne og skønne omgivelser på Kongevejen 29. Måske ses vi i cafeen? På forhånd TAK!
De bedste hilsner
Margith Holm
Endelave Camping og Hytteferie & Mejerigården Cafe (Cafe M)

MADSTED & BAR
Cafeen forår 2015
Jeg opfordrer til at man søger
oplysning om åbningstider
på færgen, hos købmanden,
på pælene, på havnen,
på hjemmesiden,
foruden på adressen
Kongevejen 29
for begge ender af alléen
dog for hurtigere at kunne være
præcis
venligst tilmeld dig min sms–kæde!
(Se hjemmesiden)
Cafeen serverer samme menu –
samme priser.
Vælg f.eks. nationalretten
Dejligt stegt flæsk
med persillesovs,
kartofler og rødbeder kun kr. 98,(v/min.2pers.)
Ring gerne
- også udenfor åbningstid
for info og bestilling
på tlf. 24 46 64 65
Campingpladsen åbner 30.04.2015
Nedsatte priser på overnatning!
Se også hjemmesiderne
på www.endelavecamp.dk
(evt.www.mejerigaardencafe.dk)
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Santa Lucia
Igen i år deltog eleverne fra skolen i Lucia-optoget i Endelave Kirke, og
Samanda var Lucia-brud.

Studietur
I november måned deltog jeg i en studierejse til Canada sammen med
60 andre skolefolk i Horsens. Nærmere betegnet provinsen Ontario.
Ontario( med 5000 skoler) har formået at vende et skolesystem i massiv
krise til nu at være blandt verdens bedste skolesystemer. Den nye folkeskolereform her i Danmark er stærkt inspireret af den Ontario indførte i
2003.
Vi var på flere skolebesøg. Desuden hørte vi foredrag af bl.a. Michael
Fullan, som er en af de førende forskere i skoleudvikling i verden.
De skoler ,jeg besøgte, var bestemt ikke nyrenoverede. De havde et
elevtal på mellem 400 og 500, og så havde de omkring 30 forskellige
nationaliteter blandt eleverne. Heriblandt børn fra mange økonomisk
dårligt stillede familier.
På de skoler jeg besøgte lagde jeg bl.a. mærke til:
Foto: Fia Birkmose
•
Meget glade, venlige og imødekommende elever og lærere.
•
Meget disciplinerede elever.
•
Inspirerende udsmykninger på ALLE vægge.
•
Synlige konkrete mål og succeskriterier hængt op i klasserne.
•
Anerkendende pædagogik (tæt elev/lærer relation)
•
Høje forventninger til alle elever.
•
Meget fokuserede elever, som arbejdede koncentreret og målbevidst, også selvom der pludselig var 15
danskere i deres klasselokale.
Det Canada især er verdensmester i, er at indsnævre forskellen mellem top og bund.
Alle Canadiske lærere er universitetsuddannede. For at komme på læreruddannelsen kræves et meget højt
karaktergennemsnit (de canadiske lærere rekrutteres fra den bedste tredjedel af de studerende).
Bente Skovgaard
Billede 1: Skoene stod på snorlige rækker på
gangene og her havde endda lige været ca. 50
elever fra 7. klasse forbi.
Billede 2: Bemærk, hvor meget, der hænger på
væggene. Sådan var det overalt i klasserne og på
gangene. Når der ikke var mere plads på væggene, så hængte man op på vinduerne.
Billede 3: Vi følte os meget velkommen på skolerne. På denne skole var der danske flag overalt.
Da vi ankom blev den danske nationalsang spillet. Desuden var eleverne velforberedte. De vidste meget om H.C. Andersen og de ældste kunne
fortælle om vindmøller fra Danmark.
Billede 4: Eleverne blev ligeså ofte undervist på
gulvet. Det betød bestemt ikke, at de var mindre
disciplinerede.
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Foto: Bente Skovgaard

Foto: Bente Skovgaard

Foto: Bente Skovgaard

2

Foto: Bente Skovgaard

3
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Tro på fremtiden
lige partier på foranledning af
Af Mette Hjermind Dencker, MF og ordfører for Dansk Folkeparti , det var faklanddistrikter og øer for DF
tisk mit forslag, desuden enige
om at nedsætte en arbejdsNu rinder 2014 snart ud, og så skriver vi 2015. gruppe, som inden den 1.
Nytåret er for mange en tid til at gøre status, se marts 2015 skal komme med
både tilbage og fremad. Det vil jeg gøre her. Jeg er forslag til, hvordan de mindre
blandt andet Dansk Folkepartis ordfører for øerne. øer opnår bedre og billigere
Det vil sige, at det er mig, der er DFs repræsentant transport til resten af Danmark.
på området, og er den fra DF, der deltager i al det Det gælder både for personer
politiske arbejde omkring øerne. Hvordan vi tackler og biler. For det er klart, at når der så at sige ligger
de forskellige udfordringer, så der også i fremtiden en dyr betalingsring om mange af vores øer, så gør
er et rigt liv på de danske øer.
det lysten til at bo og især at bosætte sig på disse
dejlige steder lidt mindre. Med denne redegørelse
2014 var et fornuftigt år set med mine briller. DF viser Folketingets partier, at der er stor politisk vilje
fik regeringen med til en aftale, der indebar lavere til at gøre noget ved dette problem. Det giver grofærgetakster for godstransport til og fra de 27 små- bund for optimisme!
øer, samt de fire ø-kommuner plus Bornholm. De
lavere priser træder i kraft pr. 1. juni næste år. Det Så jeg vil ønske alle et rigtigt godt 2015! Og husk
er ikke nogen lille ting, og det er mit klare indtryk, optimismen, også i det nye år, for hvis man ikke
at bliver noget, der kan mærkes!
tror på fremtiden, så tror fremtiden heller ikke på
én.
I 2015 er det så mit håb, at vi yderligere får forbedret forholdene for de mange danskere, der bor
på de lidt mindre øer. For her i efteråret blev samt-

Endelave Kort og Godt
Oldemors potteplanter
Jeg er interesseret i stiklinger og skud fra sjove, gammeldags stueplanter til formering. Det kunne f.eks.
være planter som duftgeranier, malerkost/barberkost,
nattens dronning, stuekatost, præstehavre, væddeløber, mor og barn, begonie, pletter i luften osv.. Ring,
skriv eller kom i Lægeurtehaven, hvis du har gammeldags potteplanter og vil af med nogle stiklinger. Jeg
modtager også med tak genbrugs urtepotter, både
plastik og ler.
Venlig hilsen Tove, tlf. 24 63 98 33
tove@profibermail.dk

Har nogen set min
udgave af denne
bog?
Den er skrevet af min
far, Arne Peter Sørensen.
Jeg har lånt den ud til
en på øen, men kan
ikke huske hvem.
Så til vedkommende:
kom bare forbi, så
giver jeg kaffe :)
Erling Sørensen

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

Ring og hør nærmere
Hanne Fabrin, Kongevejen 11

20 11 62 52

Glashuset

Birkunst

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

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

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

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

•
•
•
•

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber
Aut. Kloakmester

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

OPERA PÅ ENDELAVE
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GuidOpera opfører ’Tosca’ i
Skippergården
Søndag, den 5. juli kan du opleve en nyopførelse af Puccinis opera ’Tosca’ – under
åben himmel i gården på Skippergården.
Endnu engang er det GuidOpera, der med
sine kongelige operasangere,
står bag sommerens opera.
Forsalg af billetter – ved henvendelse til
Hanne Holm – hh@tekstbureau.dk
Begrænset antal billetter.
Godt nytår til alle
’Sommer på Endelave’

Fra sidste års opera

Foto: Karsten Kragh Hansen
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En lavere pris vil gøre det mere
attraktivt at tage til den enkelte ø
for både turister og potentielle
øboere. Se blot hvad der skete,
da Endelave fik bevilget gratis
færgefart i september – der måtte indsættes ekstra afgange, fordi færgen var stuvende fuld. Lavere færgetakst vil afgjort gøre
en forskel. Det arbejder jeg derfor videre på for at sikre de danAftalen er derfor et vigtigt skridt i den rigtige ret- ske småøer som levende helårsning, og der er god grund til at glæde sig over re- samfund.
sultatet. Men vi er langt fra i mål med at skabe rimelige rammevilkår for småøerne. De høje priser Flemming Damgaard Larsen
på person- og biltransport gør, at der stadig eksi- Folketingsmedlem for Venstre
sterer en betalingsring omkring de danske øer, som Ø-ordfører
hæmmer udviklingen.

Billigere godsfragt styrker småøerne – men
der skal gøres mere
En styrkelse af det lokale erhvervsliv og mulighed
for lavere priser på varerne på de danske småøer.
Det bliver de glædelige effekter af aftalen mellem
partierne bag Vækstpakke 2014 om at nedsætte
godstaksterne på færgerne til og fra de danske
småøer. Det er med til at styrke den enkelte ø, når
det bliver billigere at bo og især drive erhverv på
øerne.

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

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

torsdag - lørdag
søndag

19:00 - 20.00
12:00 - 14.00

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

11

februar - marts 2015
Opstandelse
Der har i flere medier været talt meget om tro og opstandelse hen over julen og godt ind i det nye år. Det har primært handlet om Jesu opstandelse, men også vores opstandelse til evigt liv bliver inddraget i samtalen.
Og jeg vil her prøve at knytte nogle kommentarer ind i
diskussionen.
Ofte når man spørger om tro, så ”tror” man at der er tale
om det samme, når vi bruger dette ord. Men sådan er det
ikke. Hvis jeg siger, at jeg tror toget kører kl. 17.10, så
handler det jo om, at jeg ikke er sikker. Men jeg mener at
kunne huske at… Eller jeg tror, at det var Pelé, der scorede det første mål i finalen i 1958, men måske var det i 72
eller begge gange. En viden som ikke lige er helt præcis,
men som man alligevel kan komme med et meningsfuld
gæt på. Det ville jo være ude i tågen at sige, at Neymar
scorede i ’72, for da var han ikke født.
Men der er også forskel, når man bruger tro på en anden
måde. Selv om begge betydninger nærmer sig troen, der
er udtryk for et håb. Der er forskel på at tro på Gud og så
tro, at jeg kommer til Endelave på tirsdag. Det sidste har
jeg indflydelse på; det har vejret og alle mulige andre
udefrakommende ting også. Jeg kan blive syg e. lign. Og
så må jeg tirsdag aften erkende, at det ikke blev, som jeg
troede, det ville blive. Men det betyder ikke, at jeg ikke
tror jeg kommer til Endelave en anden dag.
At tro på Gud er at tro på noget, som vi ikke kan forvente
en afgørelse på, mens vi lever. Om det er historisk, fysisk
eller naturvidenskabeligt sandt. Og jeg vil ikke påstå at
troende mennesker er lykkeligere end andre. Men der er
lavet en sociologisk undersøgelse for nogle år siden, hvor
man kunne påvise, at mennesker med et aktivt trosliv
levede 7 år længere end dem, der udtalte, at de ikke var
troende. Sådan en statistik er sjov; men den får nok ikke
nogen til at blive troende. Og jeg bruger den også kun til
at påpege, at de 7 år jeg mister ved at ryge, dem får jeg
tilbage på denne konto. At tro på denne undersøgelse
fører dig ikke til tro på Gud.
At tro på Gud handler om mindst to ting: håb og kærlighed.
Tro som håb betyder handler om opstandelse; både her i
livet og på den anden side af dødens port. Her i livet oplever vi opstandelse, når vi igen kan se lyset efter at ha

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

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

været en tur i mørket. Det kan være når vores elskede dør, og vi synes livet bliver
meningsløst; eller hvis vores elskede forlader os, vender ryggen til os, og vi står
tilbage med en kærlighed, som ikke bliver modtaget. Hvor opstandelse er at finde
ud af at livet stadigvæk har noget til os. At livet udfolder sig på nye måder, som vi
ikke troede fandtes, da vi var i mørket. Men det er også opstandelse at være syg og
blive rask; at miste sit arbejde og finde et nyt. Alle de situationer, hvor vi har svært
ved at finde en vej frem, og der så åbner sig en stim vi nynnende kan gå på. Det er
opstandelse når vi har såret en anden og frygter det evige brud, men forsoningen
sker. Opstandelse fordi vi ikke kan sige at det skete ved egen kraft. Livet åbnede
sig på forunderlig vis.
Og så er der håb om det evige liv. Håb om at vore kære er et sted; håb om at vi skal
mødes igen; med Gud, som vil vise os vores liv; og håb om at få retning på vores
kærlighed til vore døde. Der er en fin fortælling, om en mand der kom op i himlen
og så tilbage på sit liv sammen med Gud. Og de kunne se to sæt fodspor, der fulgtes ad. Men en gang imellem forsvandt det ene sæt. Og manden erfarede, at det var
i de sværeste dage i hans liv og spurgte Gud: Hvor var du, da jeg havde det svært
Og Gud svarer: Da bar jeg dig.
Når vi sidder i Endelave Kirke og kigger på altertavlen, så viser billedet mod syd
Kristus, der opstår fra graven. Man ser en hule, som ikke er mørk som vi umiddelbart vil forestille os det; nej, der stråler masser af lys ud fra graven. I det billede
spejler vi os selv og vore kære. Det giver en forestilling om, at døden nok er afslutningen på vores liv sammen her; men at vi ikke skal frygte overgangen fra livet til
døden. Kristus tager imod os i lys.
Håbet er uløseligt forbundet med kærligheden. At Gud er kærlighed, at vi ikke skal
frygte noget ondt fra hans side. Vi tror på, at kærligheden er den kraft, der holder
sammen på verden, når alt er ved at ramle for os; det er kærligheden vi søger, når vi
tørster efter lys. Det er den kærlige forening af dig og mig, vi beder til Gud om at
sætte i værk. Og så interesserer det os ikke, hvordan det sker. Når det sker er det alt
nok for os. Hvis vi insisterer på at dissekere alt, der sker med os i livet, ja så slår vi
livet ihjel.
At tro på Guds kærlighed er også at tro på, at Kristus opstod fra de døde. Og at vi
skal opstå med ham.
Det er for godt til at være sandt, og samtidig for godt til at være løgn, for den, der
elsker. Betvivl det, hvem der synes; og tro det, hvem der ikke kan lade være.

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

FEBRUAR
søndag d. 1.

Kyndelmisse kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 8

Sexagesima
Karen Holdt Madsen

søndag d. 15. Fastelavn
Jesper Hyldahl
søndag d. 22. 1. søndag i Fasten
Aflyst

MARTS
søndag d. 1.

2. søndag i Fasten
Jesper Hyldahl

søndag d. 8.

3. søndag i Fasten
Bettina Erbs Hillers

Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 15. Midfaste
Aflyst
søndag d. 22. Mariæ Bebudelse
Karen Holdt Madsen

Fastelavn
Igen i år samarbejder skolen og kirken om fastelavnsarrangementet. Jesper starter
dagen i kirken, hvor han håber, at det ikke kun er ham, der er passende klædt på til
højtiden. Efter gudstjenesten. der er for børn og barnlige sjæle, og også dem der
ikke føler sig i nogle af kategorierne, er der bollespisning og tøndeslagning på skolen, som menighedsrådet støtter, også økonomisk.

søndag d. 29. Palmesøndag
Jesper Hyldahl

Eftermiddagshygge
Fredag d. 6. marts samles vi i stuerne i Præstegården til kaffe, sang og samvær
kl. 14.30.
Jens Peder Baggesgaard

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe 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
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Generalforsamling i Foreningen Endelave Lægeurtehave
Indkaldelse til Generalforsamling i lægeurtehaven søndag den 22. feb. kl 12.30
Dagorden vil blive sat på pælene, Lægeurtehavens hjemmeside og ved købmanden.
Folkehaver
Vi gentager succesen igen i år!
Det er atter muligt at benytte et stykke jord i lægeurtehaven til at dyrke egne økologiske grøntsager og
kartofler mm. Hvis du er interesseret i et jordlod, så henvend dig til lægeurtehavens bestyrelse.
På vegne af
Bestyrelsen for Lægeurtehaven
Sanne Gyde

FÆRGEFARTEN

// 13. ÅRGANG 2015

Her følger passagertallene for november og decem- Husk kontorets nye telefonnr: 30 36 91 75
ber 2014 og 2013 til sammenligning

november
december

2014:

2013:

Med venlig hilsen

2.585
2.511

3.178
2.761

Manuela Knudsen
Endelave Færgefart

NYT: SMS-tjeneste
Få besked om aflysninger, driftsforstyrrelser og anden info.
Tilmeld dig via www.endelave.dk

DU RINGER – VI BRINGER

daglig levering til Snaptun Færgehavn

Åbningstider: mandag - fredag 7.00 – 17.00

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde

lørdag 9.00 – 12.30

tlf. 76 83 21 00

juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk
14
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Mandag d. 24. november 2014
skete der en kraftig opgradering
af udstyr i tårnet.
Den dag opsatte TDC nye sendere, så Endelave også kan få glæde af 4G-nettet ligesom resten af
Danmark.
Lige nu er udstyret inde i en testfase, men det skulle snarest være fuldstændig køreklar.
Når udstyret kommer i rigtig drift
kan man se frem til en hastighed
på op til 100 Mbit på mobilt bredbånd, og dermed en kraftig forbedring ift. før.
Anders Møller Olsen

Foto: Jens Laurits Olsen

Foto: Jens Laurits Olsen

Økologisk Besøgslandbrug

Kongevejen 67, Endelave, 8700 Horsens

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

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

Benny Rasmussen
Kongevejen 74
Endelave
tlf. 75 61 56 56
Mobil. 29 78 00 23
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Endelave havbrug kendt ulovligt

ge på et alt for vidtløftigt Hjarnø Havbrug, der fik
en elendig rådgivning fra Orbicon. Desuden en slap
og eftergivende Miljøstyrelse, der ikke var sit ansvar og sin rolle bevidst.
Vi skal videre på Endelave, der har været en brik i
et både lokal- og landspolitisk spil. Nej-tilhængerne
kan – sagtmodigt - glæde sig over afgørelsen. Jatilhængerne må acceptere afgørelsen og nå frem til
en balanceret accept af Endelaves placering og vilkår i dagens Danmark.
Set i baglysets opklarende skær: På kro-mødet i
januar 2014 blev der næsten alene snakket havbrug og ikke dam/opdrætsbrug på Endelave. Men
det var – især - det sidste, der skabte drømmen
om arbejdspladser og skolebørn på Endelave. Her
inddrog den sympatiske og veltalende Malene Endelaves befolkning i Hjarnø Havbrugs gambling. For
hun og gemalen må have været meget usikre på
myndighedernes accept af deres plan om et dam/
opdrætsbrug på Endelave. Endelave er en del af et
beskyttet Natura 2000 område. Der er også begrænsede og sårbare grundvandsresourcer, strandbeskyttelseslinier m.v. at tage hensyn til. Hjarnø
Havbrug må have vidst, at chancerne for at lov til
at opføre et dam/opdrætsbrug var beskedne. Familien købte en gård med tilhørende jorder for at vise
deres seriøsitet og gode hensigter. Det gjorde indtryk. Men det er et køb, der næppe har belastet
dem meget i det store regnskab, og nu da havbruget er en saga blot, er planerne om et opdrætsbrug
vel skrinlagt?

Lillejuleaftensdag 2014 slog Miljøankenævnet fast,
at etableringen af havbruget syd for Endelave var
ulovligt i henhold til gældende lovgivning i Danmark og EU.
Dette må være svært at forstå og acceptere for
den omtrentlige halvdel af Endelaves faste beboere, der går ind for havbruget med efterfølgende
etablering af et opvækst-dambrug på Endelave.
Hjarnø Havbrugs løfte om lokale arbejdspladser og
børn i skolen kunne naturligvis – og isoleret betragtet – kun modtages positivt. Dog skulle etableringen af hav- og dam-bruget naturligvis ske indenfor lovens rammer - som fremhævet bl.a. af
flere
Hvorfor startede Endelave Havbrug op i 2014? Jo mange følte, at Danmark var sakket agter ud i forhold til andre lande såsom Norge. Hvorfor havde
Danmark så få havbrug? Vi gik glip af en masse
arbejdspladser, billige fisk og milliard-indtjeninger.
Havbrugs-lobbyen blomstrede, og der opstod bred
politisk velvilje for tanken om 40 mega-havbrug i
de indre danske farvande. Akvakultur-branchen
førte sig selvsikkert frem, da de første spæde indsigelser og bekymringer om øget forurening og opfyldning af vore farvande begyndte at dukke op.
Forureningen kunne der kompenseres for med anlæg af muslinge- og alge-kulturer.
Hjarnø Havbrug og deres VVM-rådgivere fra Orbicon kom igennem ansøgningen til Miljøstyrelsen
med et havbrug syd for Endelave, men de efterfølgende klager og argumenter fra Naturfredningsforeningen, Sportsfiskerne, Horsens Kommune og Jørgen Rabøl
“Endelave hav- og dambrug – Nej tak” medførte en
forkastelse fra et enigt Miljøankenævn. Der er ingen dokumenteret kompensations-effekt
fra muslinger og alger, og der er ikke taget tilstrækkelig hensyn til det nærliggende Natura 2000 område. Hvorfor godkendte Miljøstyrelsen så ansøgningen?
Det kan være svært at forstå for en normal dansker med tiltro til myndighedernes kompetence og retfærdighed, men
det har jo nok at gøre med den politiske
velvilje.
Her står vi så.
Ja –tilhængerne på Endelave vil som naturligt er have placeret et ansvar for deres tabte drømme om arbejdspladser på
Endelave og en skrantende skole fyldt
med børn. Er det nej-tilhængernes skyld?
Det er det ikke. De har fuld ret til at have
en mening om, hvordan Endelave med
omegn skal se ud, og hvordan erhvervsudviklingen bør være. Skylden – hvis Foto: Malte Nyholt
man kan tale om en sådan - falder tilbaStart din ferie på Endelave med en dejlig
afstressende / afslappende behandling hos:

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, Endelave

21 46 43 31
Ring og aftal tid

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

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

Vinter på øen
Her er et par vinterbilleder fra øen i
januar
Og så lige et par enkelte skud fra
en af vores dilettant-øveaftner!
Se omtalen på side 6 her i bladet,
og kom frisk alle!
Anders

Foto: Inge Grosen

Foto: Anders Møller Olsen

Foto: Anders Møller Olsen

Foto: Anders Møller Olsen

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

Foto: Anders Møller Olsen
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EN KANONDYR KANIN
Jeg kender ikke den aktuelle kilopris på en vildkanin i dag, men den ligger med stor sikkerhed meget
langt under den, jeg måtte betale i julen 1971!
Denne historie handler om det, som jeg gætter på,
må være Danmarkshistoriens dyreste vildkanin!
En lys ide
I julen 1971 fik min far pludselig den geniale ide, at
vi ikke skulle have den obligatoriske torsk til Nytårsaften – nej, menuen skulle være vildkanin, og vi
skulle selv levere varen.
Denne aften skulle familien og gode venner fylkes i
festligt lag og svælge i mængder af lækkert kød fra
denne muntre lille gnaver.
Fra kilder, som senere viste sig ikke at være ganske pålidelige, forlød det, at kanineventyret kunne
findes på Kattegatsøen Endelave, hvor man kunne
forvente at skyde måske 30 -50 kaniner pr. bøsse.
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Take off
Dagen oprandt, og ved solopgang gik starten, tungt
læsset med jægere, geværer og kassevis af patroner fra Herning flyveplads, i herligt klart vejr og en
meget kraftig sydvestlig vind. I formationsflyvning
sattes kursen nu mod sydøst – den luftbårne kaninsafari var undervejs!
Landingen på Endelave var lidt tricky i den kraftige
sidevind, men vi krabbede os i meget lav højde
sidelæns mod landingsbanen i meget kraftig turbulens. Lige over baneenden tog jeg gassen, og vi
satte os solidt og sikkert med et bump på Endelaves Terra firma.
Jagt begyndt
Snart mødte vi jagtejeren, og ikke mindst en af dagens hovedpersoner – fritten, det lille nuttede,
vævre væsen, der skulle sikre os en god dag og et
rigt jagtudbytte.
Snart var vi på plads i det buskadsagtige terræn
med de utallige kaninhuller, og spændingen steg
voldsomt. Nu skulle det gå løs!
Og så ventede vi. Og ventede. Og frøs i den iskolde
kuling. Men der herskede dyb våbenstilstand på Endelave. En enkelt kanin sås med lange mellemrum,
men beklageligvis ikke på skudhold. Jeg var placeret ved nogle huller og rustede mig nu med tålmodighed.
Engang imellem var der dog liv ved et af hullerne,
men det var bare fritten, der kiggede op og så nysgerrigt på mig. Men så pludselig dukkede den op
igen, nu indsmurt i blod på snuden. Ejeren havde
fortalt, at det sommetider kunne ske, at fritten
dræbte en kanin i hullet og så gik i gang med at
fortære den.
Nå, jeg ventede - og frøs. Igen stak den hovedet op
– mere blod på snuden. Den måtte vel snart være
færdig og komme i gang med sit egentlige arbejde.
Nej, den fortsatte. Med lange mellemrum stak den
igen og igen sit blodige hoved op. Nu var jeg ved at
få varmen, men det var af raseri. Ikke nok med, at
den ikke gjorde sit arbejde, nej, den sad dernede
og mæskede sig på min regning med den middag,
jeg skulle servere for nytårsgæsterne nogle dage
senere!
Det lille vævre væsen var nu ikke længere min ven.
Langtfra! Jeg kogte af raseri .” Næste gang det skide kræ stikker sit grimme fjæs op af jorden, skal
den få et skrald syverhagl lige i masken”, svor jeg
indvendigt. Men den må have været tankelæser, for
den blev klogeligt dernede.

Slagplan
Planen blev hurtigt lagt.
Vi fik kontakt til Endelave, og fik bestilt en dag til
jagten – det var den 28. december 1971 fortæller
min flyvejournal mig – i min jagtjournal hersker
der, som det vil fremgå af nedenstående, rungende
tavshed om denne dag.
Vi skulle fire jægere afsted, og det skulle være ad
luftvejen. Min kammerat, Jais, var ikke jæger, men
pilot, og den lykkelige ejer af et meget specielt flyen topersoners KZ X. ( OY-AOL ) Der var et danskbygget fly, Kramme og Zeuthen, egentlig konstrueret og bygget til det danske forsvar til artilleriobservation, men desværre uden den store succes, for
de var alle sammen drattet ned, vist på grund af en
konstruktionsfejl, og der var nu kun dette eksemplar tilbage. Det flyver for øvrigt endnu, og kan stadig engang imellem ses i luften over Jylland. Det
kunne lande og starte på en meget lille femøre, så
Endelave var ikke noget problem.
Selv var jeg også pilot, og skulle, med to af mine
kammerater som passagerer, flyve en Cessna 172,
(OY-EGN ) et noget større og tungere firepersonersfly, som stillede lidt større krav til landingsbanen.
Jeg havde kun én lille betænkelighed. Hvis vi alle
fire nedlagde fx ca. 25 kaniner hver, kunne det jo
vægtmæssigt løbe noget op med omkring 100 kaniner, når vi skulle flyve hjem med Ninkaninus’s og
hele hans talrige families afsjælede legemer ombord, men på den anden side kunne det så opvejes
en smule af, at vi så ville have brugt så mange patroner, at der ikke ville være den store forskel. Den
tid – den sorg!
Frokost
Men ingen jagt uden en god frokost, så nu ventede

Ørnevej 18 | 8766 Nørre Snede | tlf. 75 77 10 40 | www.nrsnede-avis.dk | mail@nrsnede-avis.dk
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en hårdt tiltrængt lækker frokostanretning, med
det hele, på den hyggelige Endelave Kro. Dejligt at
komme ind i varmen, og de andre, inklusive jagtejeren m. fl., kunne nyde en kold snaps og en pilsner eller to.
Dog ikke de to piloter. Så jeg måtte, i stærk strid
med min indre natur, tage til takke med en gul sodavand – men hvad ofrer man ikke for at servere
selvskudt kaninsteg for sine nytårsgæster!
Måtte ofret ikke være forgæves. Men det var det!
Dagene er korte ved juletid, så lykken skulle nu
igen prøves efter frokosten.
Overskuelig vildtparade
Her er den korte version: et, skriver et, stk. afdød
kanin lå på ”lit de parade”, da det blev tid at flyve
hjem. Vel, der var blevet set nogle få kaniner, og
skudt noget forbi, men mine bekymringer med hensyn til eventuel overvægt i forbindelse med starten
kunne jeg have sparet mig. Til gengæld vejede de
mange fulde patronkasser stadigvæk godt til!
Vi fik de to fly hevet i luften som planlagt, og efter
en lille times flyvning i hård modvind landede vi
sikkert på Herning flyveplads.
Med to fly i luften, betaling af en dags jagtleje for
fire jægere og en solid frokost på kroen for 8 personer i bytte for en enkelt kanin, kan det formentlig
med rette påstås, at vi havde hjembragt den dyreste kanin i dansk jagthistorie!
Nytårsaften
Da familien og vennerne nogle dage senere sad ved

det veldugede nytårsbord, var det ikke bugnende
fade med velstegt kaninkød, der prægede billedet,
og desværre heller ikke flamberet
fritte med pommes fritter, men den sædvanlige
nytårstorsk – og det er jo heller ikke så ringe endda!
Og Ninkaninus? Ja, da vi først havde fået overfrakken hevet af den, var der ikke meget mere tilbage
end svarende til en pæn vandrotte – men min trofaste springerspaniel, Sniffy, fik sig et godt nytårsmåltid, skulle jeg hilse og sige!
P.s. Jeg tror, at forklaringen på det magre resultat
var, at der herskede sygdom blandt kaninerne på
det tidspunkt, så prøv bare lykken igen derovre!
Erik Balle
Almindsøvej 7
8600 Silkeborg.

Foto: Malte Nyholt

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

Åbningstider:
fredag 9.00 - 17.00

lørdag/søndag: efter aftale
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Elektricitet på Endelave 1
I 1881 åbnede Thomas Edison verdens første offentlige elværk i New
York, og i 1891 åbnede Jens Hansen Danmarks første offentlige elværk i Køge. Begge elværker producerede jævnstrøm, men snart
kom jævnstrøm til at konkurrere
med vekselstrøm. Ved jævnstrøm
vandrer elektronerne hele tiden
samme vej gennem elledningerne,
mens de ved vekselstrøm skifter
retning 100 gange pr. sekund. Allerede i 1890’erne stod det klart,
at fremtidens elforsyning ville være vekselstrøm, men jævnstrøm
Elværket er ved at være bygget færdigt i 1930
var lettere at styre i små anlæg.
Indtil omkring år 1900 gik det
langsomt med elektricitetsudbygningen i Danmark, men derefter steg landets el- Aage Foss-Pedersen, Aalborg, blev indsat som
konsulent ved etableringen af elværket. D. 31.
produktion og elforbrug hurtigt, kun afbrudt af førmarts 1930 indgik bestyrelsen for forsyningsselste og anden verdenskrig, hvor der blev indført
rationering på brændstof og elforbrug. Omkring skabet en overenskomst med Foss-Pedersen om
1930 var der ca. 500 små elværker fordelt over sikring af selskabets økonomi. Elektricitetsprisen
hele Danmark, hvoraf de fleste var små jævn- blev fastlagt for lysforbrugere til 90 øre pr. kWh og
strømsværker, som blev nedlagt efter 2. verdens- for kraftforbrugere til 45 øre pr. kWh. Alm. el er
krig, hvor elforsyningen gradvist blev overtaget af 220 volt, og kraft er 2x220 volt. Dertil kom en fast
store kraftværker, som leverede vekselstrøm. En- afgift på 3 kr. pr. 100 kr. i ejendomsskyld. Afskrivdelave skiftede fra jævnstrøm til vekselstrøm i ningstiden for maskinanlægget blev sat i aftalen til
1970, som et af landets allersidste områder. Kun 20 år og for batteriet til 10 år.
Anholt og Christiansø var lidt senere på færde.
Under de forudsætninger ville ingeniøren dække et
evt. driftsunderskud i det første regnskabsår, og
Jævnstrøm kan opbevares på lager i et batteri og
bruges, når der er behov. Vekselstrøm skal bruges han stillede en bankgaranti på 10.000 kr. som siki samme øjeblik, som den produceres, og det kræ- kerhed for dette. D. 29. marts 1932 blev regnskaver nøje overvågning af elforbruget og præcis sty- bet for første driftsår afsluttet med et overskud. I
ring af elværkerne og elnettet. Et jævnstrømsværk den forbindelse anmodede ingeniør Aage Fosskan kun sende strømmen fra værket ud i en radius Pedersen om at få frigjort den stillede bankgaranti
af maksimalt 3-4 km, idet spændingen hurtigt fal- og foreslog samtidigt, at han ønskede fortsat at
der med afstand og forbrug, hvis man ikke anven- virke som konsulent for selskabet.
der meget tykke og kostbare kobberledninger.
1930 blev Endelave elværk bygget øst for den
Vekselstrøm har den fordel, at spændingen kan gamle præstegård på en ny grund, matrikel nr.
ændres op og ned i en transformator, og det kan 98, der var sammensat af dele af det gamle fælman ikke med jævnstrøm. Med høj spænding er lesareal, Den grønne Plads, og dele af nabomatrikdet muligt at sende vekselstrøm over store afstan- lerne nr. 1a (Præstegården) og 44b (mod syd).
de med begrænset tab af spænding, og siden ned- Bygningen står der stadig, men benyttes nu som
sætte spændingen inden strømmen når forbruger- sommerhus. Den rummede i 1940’erne to dieselne. Elværker kan også samarbejde om forsyningen motorer - en 1 cyl. Buch og en 2 cyl. Tucsa, der
af kunderne med vekselstrøm via det samme el- var koblet sammen med generatorer. Tilsammen
kunne de to maskiner yde 94 kW, og overskuddet
net, mens det er umuligt for jævnstrømsanlæg.
Folk på Endelave ønskede også at få del i de nye af el blev gemt på batterier med en kapacitet på
muligheder, som elektricitet byder på. Endelave 54 ampere. Etableringen af hele anlægget kostede
Elektricitetsforsyningsselskab blev dannet af lokale 93.000 kr. og værket blev taget i brug i 1930.
borgere som et interessentselskab, og ingeniør Forsyningsselskabet fik i 1941 opført en stor vindmølle, hvis tårn stadig står midt i byen. I 1950 var
det tid til en modernisering af elværket efter 20
PEJSETRÆ FRA
års drift. D. 7. juli 1950 bestilte Endelave ElektriciLOUISENLUND SÆLGES
tetsforsyningsselskab en ny dieselmotor fra Burmeister og Wain type 520-MTS-30 til 63.000 kr.
og en ny 540/450 kW jævnstrømsdynamo
Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter
440/500 V fra Thomas B. Thrige til 18.850 kr. til
Sanke træ op til 12 cm i diameter
levering i 1951. Den kunne yde 177 kVA (= 141,6
Afhentet pr. rummeter 100 Kr.
kW), og batteriet blev øget til 72 ampere.
Andre længder og kløvet træ efter aftale
Levering efter aftale

Henvendelse på tlf. 40 56 31 94 eller 40 18 00 20
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Antal husstande på Endelave steg en hel del i årene med jævnstrøm. I 1930 var der 64 husstande
med el ud af i alt 158 husstande på øen, i 1940 75
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med el ud af i alt 161 husstande på
øen, i 1950 136 med el ud af 162 husstande på øen, i 1960 160 med el ud
af 148 fastboende husstande og i
1970 166 med el. ud af 112 fastboende husstande. Udbredelsen af elektricitet til de mange små hjem på Endelave gik langsomt. Både i 1930 og
1940 måtte de fleste husstande nøjes
med petroleumslampens skær, og selv
i 1950 manglede en hel del at få adgang til denne moderne energiform.
På landsplan havde i 1941 98 % af
danske husstande i byerne indlagt
elektricitet og 75 % på landet, mens
det på Endelave i 1940 var kun 47 %.
Elforbruget på Endelave steg i elværMålertavle i det nye elværk i 1930
kets tid fra 14 MWh i 1930/31 over 13
MWh i 1940-41, 60 MWh i 1950-51,
114 MWh i 1960-61 til 335 MWh i
1969-70. Vi ser her bort fra den lille lokale produk- temperaturen.
tion af el, der skete på vindrosen i den gamle Vestre Mølle. Elforbruget og tilslutningen til elnettet Magnus Petersens børn fortæller: »Privat boede vi
afspejler den økonomiske stagnation i 1930’erne og henne i byen på Kongevejen 44 hos onkel Hermann
den øgede velstand i samfundet efter 2. verdens- (Petersen). Vores yderst samvittighedsfulde far lå i
krig – især fra sidst i 1950’erne. Med tiden blev det fast rutefart mellem hjemmet, værket og forbrusamlede net og elværket belastet i et omfang, som gerne. El-værket blev passet og plejet som en lille
næppe ret mange i starten havde forestillet sig, og baby.« I 1947 lod forsyningsselskabet opføre en
jævnstrøm blev også i stigende grad set som en bolig til elværksbestyreren lige syd for elværket og
forældet energiform til forsyning af husstande og den store vindmølle. Efter overgangen til vekselstrøm fra fastlandet har den gennem mange år væerhvervsliv.
ret bolig for præstegårdsforpagteren.
Den første elværksbestyrer og elektriker hed Theo- Næste gang vil vi se nærmere på den store vinddor Hansen. Han rejste fra øen i 1935, og Magnus mølle ved elværket, og på overgangen fra jævnPetersen tiltrådte stillingen. I 1949 blev han afløst strøm til vekselstrøm på Endelave.
af Poul Andersen, senere af Knudsen og sidst af
Carl Svanborg, der fortsatte til elværket lukkede i Anders Grosen
1970. To af Magnus Petersens børn, Lise Kaaberbøl
og Bent Møller Petersen, fortalte til Mogens S. Christensen lidt om tiden før 1949: »En gang glemte
en assistent desværre at slå strømmen fra, da far
skulle reparere på hovednettet på vesterenden af
øen. Det resulterede i, at far fik 440 volt igennem
sig fra arm til arm. Den smeltende kobbertråd, som
han havde mellem fingrene, reddede hans liv. Han
spurgte siden assistenten: "Hvad ville du have
gjort, hvis jeg var død?" "Ja - så måtte jeg jo hen
og købe en krans"... lød svaret.«
Magnus Petersen var heldig, at det ikke var vekselstrøm, der passerede gennem hans hjerte. Personsikkerheden med jævnstrøm er bedre end med
vekselstrøm, da der ikke er samme risiko for kramper i muskler og hjertestop ved stød. Risikoen for
brand er derimod større ved jævnstrøm. Med jævnstrøm kan kortslutninger og jordfejl danne lysbuer,
som ofte ikke slukker sig selv, men i stedet bliver
stående og opvarmer omgivelserne til antændings-

Dieselmotor og generator i det nye elværk i 1930

ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
Endelave,
8700 Horsens
endelave-museum@mail.dk
www.endelave-museum.dk

Åbningstider:
Juni og August, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16, tirsdag lukket
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 75 68 90 05
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ÅBNINGSTIDER
Kongevejen 30

BIBLIOTEKET
mandag

1500 - 1600

onsdag

1900 - 2000
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Kongevejen 48

LÆGEN

Konsultation:
Kongevejen 68 mandag - fredag

POSTHUSET

830 - 900

Telefon-konsultation
mandag - fredag

1000 - 1130

tirsdag

1615 - 1800

fredag

1000 - 1200

www.endelave.dk

615 - 715

1530 - 1630
615 - 715
1530 - 1730

Havhornet 4

1000 - 1500

Søndermølle 1

1245 - 1345
tirsdag

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

mandag, onsdag
og torsdag

1000 - 1100

og i øvrigt efter tidsbestilling

mandag, onsdag
og torsdag

PAKHUSET

fredag

615 - 715
900 - 1100

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

Hjemmesygeplejerske

Sanne Gyde

51 37 33 93

Lægehuset

Allan Bacher

75 68 90 23

NRGi (elforsyning)

Driftsafdelingen

87 39 04 04

Renovation og udlån af containere

Carsten Jørgensen

21 27 50 70

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Spildevand / kloak

Horsens Vand

20 80 13 50

Vandforsyning

Frede Lassen

20 80 13 53

FORENINGER, BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Hanne Nyholt

21 77 07 40

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

75 68 90 26

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Husholdningsforening

Formand

Hanne Krogh

86 43 43 02

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

75 61 56 56

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

Endelaves Venner

Formand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

Grundejerforeningen på Lynger
Landsbyrådet - Horsens Kommune

Formand
Kontaktperson

Walther Knudsen
Bent Hindrup Andersen

29 72 87 25
76 28 01 51

Skolebestyrelsen - Endelave Skole

Formand

Ghita Hansen

75 68 90 88

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Ø-sammenslutningen

Repræsentant

Bent Hindrup Andersen

21 69 45 20
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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder
1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

Deadline: 1 måned før udgivelsesdato.

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.

Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:

artikel@endelavebladet.dk
Kalenderbidrag sendes til:

kalender@endelavebladet.dk
Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag
fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbeholder sig retten til at forkorte indlæg.

Regler for ”Stafetten”
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Endelave. Det må meget gerne handle om noget aktuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller
”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et
budskab man gerne vil frem med.
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten
udvælger næste skribent ved at fortælle bladudvalget, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
gå videre til.

Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.
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
3,30 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
5,72 kr.
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter
3 udgivelser
7,92 kr.
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser

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

9,90 kr.

Pr. blad
3,30 kr.
2,86 kr.
2,64 kr.
1,65 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:

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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