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ENDELAVESKOLEN PÅ TUR

Besøgte Horsens Kunstmuseum

JULEMARKED I LÆGEURTEHAVEN
Godt besøgt og stor opbakning
Foto: Mette Munk

Foto: Helle Koefoed

REGN– OG ISVEJEN PÅ ENDELAVE
Vejen til møllerne som ét stort soppebassin
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Foto: Merethe Krogh

STAFETTEN
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Gitte Filsø har sendt stafetten i min retning. Det er mig en stor glæde at få lov at skrive lidt om mit møde med Endelave.
Jeg har valgt at beskrive mit første møde med Endelave og min første ferie på øen.
Men det er ikke nogen nem opgave at skrive om mit første møde, for jeg synes, der har været mange. Her vil nogle
måske løfte øjenbrynene og tænke; ” Flere første møder”?
Jeg oplever steder på øen, som ændrer sig, som øvrespidsens form og retning, hvor jeg, når jeg ser det igen, oplever at her har jeg aldrig før været, så pludselig har jeg et første møde igen.
Jeg husker faktisk ikke de første gange, jeg var på Endelave. Jeg var baby eller meget lille barn. Min mor og far (lille
Fut) har haft mig med, måske for at vise mig frem for familie og gamle venner.
Men det jeg husker, var første gang jeg selv tog herover med min familie. Thomas var ikke fyldt et år endnu. Han
bliver 30 år næste efterår.
Vi kørte fra Odense, uden at vide hvornår færgen sejlede, vi havde nok en fornemmelse ”om sådan ca. kl. et eller
andet.” - Den gang kunne man jo ikke lige gå på nettet og se sejlplanen. Det viste sig også, at færgen lige var sejlet, da vi kom til færgelejet, så vi gik en tur på havnen. Så talte vi om en
tur over til Hjarnø, men tænk hvis vi ikke kunne nå at komme tilbage til havnen, så vi kunne nå færgen til Endelave,
det ville vi nu ikke risikere.
Det var dengang, der var en lille købmand på havnen, så en oplagt mulighed var at gå derind og købe en is og pænt
vente til færgen kom.
Når jeg tænker tilbage, føltes tiden ikke lang, inden færgen var der igen og vi kunne komme med. Det er som om
tiden har ændret sig, for i dag, synes jeg altid, at det tager tid inden vi kan spotte færgen, når vi venter ved færgelejet.
Dengang skulle vi sejle med den gamle færge, og vi ville gerne spare, så bilen blev stående på havnen, for vi var på
en lille udflugt og skulle hjem igen samme dag. Vi havde en klapvogn med, som Thomas kunne sidde i, når vi skulle
gå ud til Ingrid på Havhornet, hvor mine forældres campingvogn stod dengang.
Vejret var, som det altid er (næsten altid) – smukt. Mine forældre blev noget overraskede over, at vi pludselig stod
der foran campingvognen. Men det var stor lykke for alle at komme på uanmeldt besøg på øen.
Vores første ferie på Endelave som familie, var da Tanja var kommet til. Det var sidst i august, hvor turisterne var
taget hjem, og vi havde øen for os selv. (Det følte vi ihvertfald) Vi boede igen i campingvognen på Havhornet.
Èn nat/ tidlig morgen, havde vi næsten ikke fået søvn, da køerne på marken overfor gården havde larmet en del.
Det billede jeg får, når jeg husker tilbage er som et maleri. Solen skinnede og himlen var smuk i en blanding mellem
det blå og hvide, himmel og blomkålsskyer. Dagen var i gang og vi skulle lave noget, så vi gik hen for at se på køerne. I græsset, inde på marken lige på den anden side af hegnet, lå den sødeste lille kalv. Den lå helt fin, nyfødt og
våd på græsset med sin mor ved siden af sig. Det så ud, som om alle de andre køer kom på visit for at sige tillykke,
eller hvad man nu gør i koverdenen. Det billede, jeg har i hovedet fra den gang, fylder stadig, og Endelave er for
mig – for det meste- idyl, smukt vejr og sommerglæde.
Sidenhen er det jo blevet til mange besøg og alle ferier. Det har altid været ”hvornår”, vi kom og ikke ”om” vi kom.
Det er heller ikke mange juleaftener, der ikke er holdt på Endelave. Det er kun sket 3 gange, siden mine forældre
flyttede herover.
De sidste 2 skud på familiestammen har haft deres
gang på øen, siden de blev født. De har været meget
glade for at være her, både hos deres bedsteforældre
og sammen med os. Derfor var det også nemt for
Sune og jeg at beslutte os, da muligheden bød sig,
for at flytte til øen.
Freja går nu i skole herovre og Nikolaj går på Dagnæsskolen og må tidligt op hver morgen for at nå
morgenfærgen.
Således har jeg oplevet, igen at se Endelave med nye
øjne og have et nyt ”første møde” - nu som beboer
og lærer på skolen.
Helle Koefoed
Helle giver stafetten videre til sin søn, Nikolaj Koefoed, der dagligt pendler mellem Endelave og fastlandet.
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www.EndelaveBladet.dk
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13.00

Generalforsamling Endelave Beboerforening

Endelave Skole
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18.30

Herrefrokost

Endelave Kro
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13.00

Generalforsamling Endelave Lægeurtehaveforening

Endelave Lægeurtehave
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Fællesspisningsaften
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Påskelopper (tors-, fre-, søn– og mandag

Café M / Mejerigården
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Endelave Lægeurtehave
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Påskefrokost

Endelave Kro
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1. Valg af dirigent

tages alle der er fyldt 18 år med fast bopæl på Endelave eller indehaver af en bolig/sommerbolig på
Endelave. Formanden og flertallet i bestyrelsen skal
være fastboende på Endelave. UdenØ´s-boende
kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

2. Beretning om 2015

Vel mødt!

3. Revideret regnskab ved kasseren

Bestyrelsen
Endelave Beboerforening

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING
Lørdag den 13-2 2016 kl 13.00
Dagsorden:

4. Indkomne forslag – som er modtaget
rettidigt.
5. kontingent
6. Valg af bestyrelse:
3 personer skal vælges.
Jens Olsen modtager genvalg
Karsten Kragh Hansen ønsker ikke
genvalg
Brian Andersen udtræder fra bestyrelsen, er ikke bosiddende mere.
Valg af 2 suppleanter (vælges for
et år)
2 revisorer (vælges for et år)
1 revisorsuppleant (vælges for et
år)
7. Valg af 1 Ø repræsentant og
1 suppleant
8. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant
til landsbyrådet.
9. Evt.
Kontingentet er for 2016: 100,- kr. for
almindelige medlemmer og 75,- kr. for
pensionister og støttemedlemmer Kontingent kan betales kontant eller overføres til foreningens konto: 81306582022516.
Når betalingen er modtaget er du registeret som medlem. Ønsker du at betale
kontant, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem for indmeldelse, eller betale ved
indgangen til generalforsamlingen. Mobilepay kan benyttes tlf 40 82 93 99 mrk
EB + navn og tlf nr.
§ 2 – Medlemmer som valgbare og
stemmeberettigede medlemmer kan op-
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Horsens Kommune og Endelave Beboerforening har
i fællesskab besluttet,
at fra 2016 og fremover udkommer færgens sejlplan ikke længere i trykt form.
Dette minimerer risikoen for fejl og muliggør ændringer langt hurtigere.
Man kan finde sejlplanen på Endelaves hjemmeside, www.endelave.dk på forsiden til venstre.
Med venlig hilsen
Manuela Knudsen
Endelave Færgefart

2015

2014

november

2.583

2.585

oktober

2.830

2.511

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

DU RINGER – VI BRINGER

daglig levering til Snaptun Færgehavn
Åbningstider: mandag - fredag 7.00 – 17.00 lørdag 9.00 – 12.30

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde tlf. 76 83 21 00
juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk
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LÆGEURTEHAVEN
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
lørdag den 20. februar 2014 kl. 13.00 til 14.30
I Lægeurtehavens cafe
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gelig være medlem af foreningen Lægeurtehaven.

Regelsættet
Som medlem af havefællesskabet forpligter man sig
Dagsorden kan ses på opslag på pælene, ved køb- til at overholde følgende regler:
manden og på færgens opslagstavle samt på Ende1. Haverne skal dyrkes økologisk. Det vil sige, at
lave Lægeurtehaves hjemmeside mm.
der ikke må bruges sprøjtemidler og kunstgødning.
Indkomne forslag til dagsorden skal være forman- Anvendes naturgødning skal den være økologisk,
kompost fra genbrugspladsen i Horsens må gerne
den i hænde senest den 12. februar 2014.
anvendes. Udplantningsplanter og frø skal være
økologiske. Gem så vidt muligt kvitteringer på frø
Indkomne forslag kan sendes til
m.v. til økologikontrollen.
sannegyde@gmail.com
Bestyrelsen

Havefællesskabet Lægeurtehavens
folkehaver

Vi holdt møde d. 9. januar i Lægeurtehaven, hvor
alle der har haft haver i 2015 var inviteret. Nogle af
de ting, vi fik drøftet var bekæmpelse af kvikgræs,
regler for at være med i havefællesskabet samt
fællesindkøb og frøbytte. Her vil jeg opsummere,
hvad vi kom frem til på mødet.

2. Almindelig kompost lægges i kompostbeholderen, kvikgræsrødder i dertil indrettet bunke og sten
også i bunke. Der kommer skilte ved alle bunker.
3. Der må ikke anvendes vand fra Lægeurtehavens
vandhaner. Hvis der er vand i regnvandsbeholderen
bag det lille hus, må haveholderne bruge dette.
4. Det er tilladt at bruge Lægeurtehavens haveredskaber (håndredskaber) og trillebør, men de skal
rengøres og stilles på plads efter brug.

Med hensyn til ukrudtsbekæmpelse, er der kun en
vej frem og det er manuel renholdelse. På det uud- 5. Som medlem af folkehave fællesskabet forpligter
nyttede areal, skal græs og ukrudt holdes nede ved man sig til at indgå i turnusordning omkring klipat blive klippet med lægeurtehavens plæneklipper ning af græs på det uudnyttede areal. Man er selven gang om ugen. Haverne er et fælles projekt, og følgelig velkommen til at bytte.
som haveholder indgår man i en turnus omkring
græsklipningen. Man sørger selvfølgelig for at holde 6. Man må gerne indhegne sit havestykke eller
sit eget stykke rent, og tager hensyn til nabostyk- snakke med naboen om fælles hegning, men efter
kerne. I 2015 har der været virkelig meget ukrudt i sæsonen skal pæle m.v. fjernes igen.
haverne, og især kvikgræsset har været slemt, så
derfor vil vi gerne opfordre til, at man ikke tager et 7. Senest i uge 42 skal alt være fjernet fra haverstørre stykke jord end man kan overkomme, hvis ne: Afgrøder, sten, pæle, jernstænger m.m. på
grund af efterårspløjning.
man vil være med i år
Vi var en flok der dagen efter mødet fjernede sten,
jernstænger m.m. fra hele stykket, og det er så Nye haveholdere er velkomne – ring eller skriv til
meningen, at jorden skal brakpudses og derefter Sanne eller Tove.
pløjes og harves.
Hvis man vil være med i folkehave fællesskabet i På Lægeurtehavens vegne
Tove Yde
2016, skal man tilmelde sig hos enten Sanne:
sannegyde@gmail.com eller Tove:
Nyt fra bestyrelsen
tove@profibermail.dk
Kun deltagerne på mødet d. 9. januar anses som Nu er der allerede gået en måned af dette stadig
tilmeldte til 2016 sæsonen. Sådan er
det, fordi vi på mødet opstillede et
regelsæt (se herunder), som man
skal være indstillet på at overholde,
hvis man vil være med.
Dato for seneste tilmelding er d. 1.
marts.
Lørdag d. 5. marts kl. 11.30 er
der uddeling af parceller, og man
bedes selv medbringe pæle til at afmærke sit stykke med. Efter uddeling
af havestykker, samles vi til en kop
kaffe og lidt havesnak og frøbytte.
Har man flere økologiske frø/løg/
læggekartofler end man selv kan bruge, så kan andre få glæde af dem.
Her vil vi også lave turnus ordningen
for græsslåning. Det koster fremover
200 kr. årligt at være med i fællesskabet, dette beløb betales til Sanne
Foto: Tove Yde
d. 5. marts. Og så skal man selvføl-
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nye år – 2016, og det er tid til at planlægge for den
kommende sæson i Lægeurtehaven.
Men først vil Lægeurtehavens bestyrelse takke for
den flotte opbakning til julemarkedet den. 5. december 2015 – både en stor tak til alle som valgte
at bruge nogle timer på at sælge deres hjemmelavede fantastiske produkter fra boderne samt til alle
gæster. Det var en rigtig god og hyggelig dag.
Det næste som skal foregå i lægeurtehaven er den
årlige ordinære generalforsamling (se dagsorden på
forrige side).

med spisning.
Dog er der mulighed for at lave temaaftener fx med
grill udendørs i begrænset omfang i samarbejde
med bestyrelsen og medlemmerne af foreningen
Endelave Lægeurtehave.

Tove Yde og Bolette Kristensen forsætter som forpagtere i 2016.
Der har endnu ikke været henvendelse på den ledige forpagtning af lægeurtehavens cafe. Hvis der er
personer, som går og overvejer en forpagtning, så
henvend jer til formanden for bestyrelsen, så vi kan
få en snak ganske uforpligtende. Henvendelse til
formand Sanne Gyde 51 37 33 93 eller
sannegyde@gmail.com
Der vil blive slået et opslag op om den ledige forpagtning flere steder i januar måned.
Der er stadig ikke kommet svar fra Horsens kommune på vores henvendelse om tilskud og forpagtning samtidig. Bestyrelsen vil henvende sig til
kommunen, så vi forhåbentligt kan komme med
positive nyheder på generalforsamlingen.
Folkehaverne fortsætter i 2016. I begyndelsen af
januar blev der holdt et møde, hvor alle tidligere
folkehavebrugere var indkaldt af forpagter Tove
Yde og Sanne fra bestyrelsen, som begge gerne vil
være tovholdere for folkehavefolket. Se resultat af
mødet i artikel skrevet af Tove Yde.

Der er ny tradition for afholdelse af grundlovsfest
og Sct., Hans, som begyndte i 2015, som forventes
at fortsætte i 2016 i samarbejde med foreningen.

Besøgshaven og butikken med urteproduktionsdelen er forpagtet ud for sæsonen 2016. Der forventes et samarbejde mellem de tre forpagtere, så besøgene i haven oplever Lægeurtehaven som en helhed.

Endelave Lægeurtehave drives økologisk og det forventes, derfor at cafeen serverer økologisk mad og
drikkevarer mm.
Hvis du /I er interesseret i at høre mere om cafeen
og haven og lyst til at komme på besøg, er du /I
velkomne til at skrive eller ringe til Sanne Gyde,
formand for foreningen Endelave Lægeurtehaves
bestyrelse.
Se også Lægeurtehavens hjemmeside.
Mail: sannegyde@gmail.com eller tlf. 51 37 33 93
Med venlig hilsen
Sanne Gyde
På vegne af bestyrelsen for Endelave Lægeurtehave

På bestyrelsens vegne
Formand Sanne Gyde

Endelave Lægeurtehaves café søger en
forpagter for sæsonen 2016.

Caféen skal være åben i perioden fra 1. maj til 30
september, hvor besøgshaven er åben for besøgende. Tirsdag er lukkedag for Lægeurtehaven, dog
ikke i skolesommerferien.
Caféen er primært en frokostcafe med lette retter
og til kaffe og kage gæster, men morgenmad/
brunch kunne også tænkes ind. Caféen har hidtil
haft åbent fra kl. 10 til 16, men der er mulighed for
at udvide åbningstiden.
Køkkenet er ikke baseret på aftenarrangementer
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Nyt fra Endelaveskolen
almindelige undervisning også fik julepyntet færgen
Lad os starte med at ønske alle et godt og lykke- til glæde for de rejsende. En hyggelig tradition.
bringende nytår.
Torsdag den 10. december var vi på Horsens
November har været en rolig måned på skolen, Kunstmuseum. Planen var oprindeligt et forløb om
hvor undervisningen har kørt efter de fastlagte mål kunstneren Mikael Kvium, men formidleren var bleog planer. 1.-3. klasse gennemførte et længereva- vet syg så det må vi have til gode til en anden
rende forløb omkring Endelave Kirke, hvor kirkens gang. Til gengæld fik vi mulighed for at fordybe os i
historie blev gennemgået, altertavlen blev tegnet museets faste samlinger og udstillinger. Bl.a. gjorog kirken målt og tegnet i målestoksforhold. Forlø- de et større, sammenhængende fortællingsværk af
bet endte i en lille fremlæggelse for forældrene.
Nina Steen Knudsen indtryk på børnene. Og en moderne installation med højtalere, gamle grammofoDecember blev en travl måned hvor vi, ud over den ner, lys og lyd virkede næsten som en tur i spøgelseshuset i Tivoli.
Børnene fik mulighed for
at fordybe sig i enkelte
værker efter deres egen
smag og lave perspektivog iagttagelsestegninger af
dem.
Tirsdag den 15. december
var vi sammen med Jens
Peder Baggesgaard på tur
til
”Kongernes
Jelling”.
Forinden var vi en lille afstikker indenom Tamdrup
Kirke for at se den forgyldte altertavle med Biskop
Poppos jernbyrd. Børnene
fik en guidet rundvisning i
denne væsentlige del af
Danmarkshistorien.
Det
var en fantastisk oplevelse
at se det arbejde, der var
lagt i at fremstille det nyligt fundne pallisadeværk
på en anskuelig og særdeles pædagogisk måde. Indendørs oplevede vi en
fantastisk virtuel udstilling
fra vikingetiden. Det kan
absolut anbefales at tage
turen på egen hånd ved
lejlighed – det er blevet
fantastisk godt derovre.
Som afslutning var vi på
en hyggelig, lille cafe´og
spise frokost. Børnene fik
et lille udvalg af tapaspølser og oste og det bekom
dem vel.
Fredag den 18. december
var der afslutning inden
juleferien. Vi gik nedover
Søndermølle
og
langs
stranden til Bentes sommerhus. Det var en lidt
udfordrende
tur,
store
vandmængder havde oversvømmet de kendte stier.
Her spiste vi madpakker
og gik tilbage til skolen og
sluttede af med tallotteri
på engelsk, pakkeleg og
piratleg i gymnastiksalen
inden vi ønskede hinanden
en god juleferie.
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Projektet med bålhytten skrider sagte
men sikkert fremad – vi begynder nu at
kunne se enden på det :-)
Til jer der læser dette blad vil jeg anbefale, at man også følger skolen på Facebook. Vi har oprustet aktiviteten her
med henblik på at få skabt noget interesse omkring skolen ude i den store
verden. Vi tilstræber, at der helst en
gang om ugen skal være en nyhedsopdatering.
Det var alt for denne gang – vi snakkes
ved !
De venligste hilsner
Karsten Jensen, Endelave Skole
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TUSIND TAK

TURISME SÆSON 2016

Hjertelig tak for opmærksomheden ved vores
guldbryllup.
Vi havde en superdejlig dag og aften der levede helt
op til vore forventninger.
Også en stor tak for jeres engagement torsdag aften,
med de ﬂotte æresporte.

Snart står den nye turistsæson for døren. For at vi
kan tage imod turisterne på bedst mulig måde, mener
jeg vi har behov for en form for fælles forum på øen, så vi
der arbejder med turisme kan koordinere tilbud, aktiviteter osv. med hinanden.
Kan vi oprette et turismeforum på Endelave? Hvem vil
være med ?? Beboerforeningen? Andre foreninger? Erhverv på øen?
Skriv eller ring til Tove, hvis der er interesse for at være
med til at starte noget. tove@proﬁbermail.dk
24 63 98 33
Venlig hilsen Tove, Besøgshaven Endelave Lægeurtehave samt Louise´s Loppecafé og Pensionat

Tak til alle der kom med godt humør og gjorde det til en
uforglemmelig dag.
De bedste hilsener
Henning & Henny

WEBSHOP
Lægeurtehaven ligger inde med en webshop, som ikke bliver brugt, men måske kunne komme til gavn på øen.
Er der nogle, som kunne tænke sig at starte den med produkter fra Endelave eller har en ide til hvordan vi kan bruge den.
Henvendelse til Sanne på 51 37 33 93 eller sannegyde@gmail.com
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PEJSETRÆ FRA
LOUISENLUND SÆLGES
Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter
Sanke træ op til 12 cm i diameter
Afhentet pr. rummeter 100 Kr.
Andre længder og kløvet træ efter aftale
Levering efter aftale

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

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•
•
•
•
•

Skovning
Plantning
Kulturpleje
Hækklipning
Græsklipning
Beskæring af træer
Salg af planter

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

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

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

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 4. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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februar - marts 2016
Påske
Påsken er vores største helligdag. Det kan man se blot ved at tælle helligdagene. Påsken har 4 helligdage mod julens 2(3) og pinsens 2. Det er altså
en stor fest. Og når der er fire dage, så er det jo fordi der ikke kun er en
begivenhed vi fejrer, også i modsætning til jul og pinse.
I påsken oplever vi et forløb. Hver af de fire dage har sit særpræg og beskriver en del af Jesu liv, og i sidste ende en del af det liv vi alle lever.
Skærtorsdag er jo det sidste måltid, Jesus holde med sine disciple. De er
sammen, glæder sig sammen, på trods af at Jesus ved, han skal dø; på
trods af at disciplene frygter, han skal dø. Men dette samvær, på trods af
dødens virkelighed i vores liv, holder vi også fast i. Vi bliver ikke fremmede for hinanden fordi vi ved at døden findes. Nej vi bliver bedre til at samles, til at prise hver gang vi kan være så fuldtallige, som enhver tid tillader
os at være omkring bordet.
For langfredag kommer, døden bliver en del af vores liv. Når en af vore
kære dør, når vi føler vi kommer til kort i forhold til livet. Hvor vi bliver
små og ikke har noget, der kan kæmpe mod denne magt. Vi samler os inden døre, samler os indeni; det er som om tomheden og stilheden på en
gang er større men også til at leve med, når man er sammen i den. Langfredag døde Jesus, han tog alle vore synder med sig, så vi kan mødes med
hinanden på trods af, hvad der er sket mellem os livet igennem.
Altertavle i Ringkøbing Kirke
Påskedag oplever vi, at livet stadig kan leves på trods af den adskillelse vi
Malet af Arne Haugen Sørensen
har oplevet. Vi kan samles og tale, lade os fylde af glæde over livet – på
trods. For Jesus overvandt døden, kæmpede i jordens mørke mod mørkets
magt og vandt. En sejr der kommer os alle til gode. For der blev skabt lys i mørket, vi kan tro at vi i dødens mørke kan
finde lyset igen og vende tilbage til himmelen. Vende tilbage til et samvær med alle dem vi kendte og som gik forud for
os til Guds rige.
2. påskedag er fortællingen om at vi, når vi samles i mindet om Jesus, vil opleve at han er med os; at han tager del i det
liv, vi lever. Og at han her indgyder os mod til at leve. Giver os troen på lyset og livet når vi synes det ser umuligt og
dødt ud i vores sorg. Giver os mod til at mødes og tale, mod til tro, at vi stadig har et liv foran os, som skal leves. At der
er mere end blot overlevelse, der er et samvær, som skal dyrkes. Der er samtaler der skal finde sted. Der er stadig kærlighed på jorden, som vi skal tage del i.

Påsken bliver på den måde en vandring fra fællesskabet torsdag, og den knugende ensomhed fredag og lørdag, til det
nye fællesskab søndag – et fællesskab vi kan være i, tage udgangspunkt i hver gang livet ser svært ud. Kun i fællesskabet bliver livet igen stort og lyst og godt.
Glædelig påske!
Jens Peder Baggesgaard

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården
Kirkesanger: Susanne S. Kristensen
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Marianne Schønwaldt
Kasserer: Anna Marie Søvang
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51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
21 28 24 16
75 83 33 39
75 64 32 33
75 68 90 17

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Fastelavn
Traditionen tro mødes vi i kirken mere eller mindre udklædte til fastelavn
d. 7. februar, inden turen går til skolen med tøndeslagning og kakao og fastelavnsboller. Jesper Hyldahl står for den festlige indledning i kirken.

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

FEBRUAR
søndag d. 7.

Konfirmand-weekend
Weekenden d. 27-28 februar samles alle kommende konfirmander fra Endelave i Præstegården hvor vi skal få lavet et påskespil som vi kan vise
frem fredag d. 18. marts. Udover det, bliver der nok også tid til hygge og
spille og måske en tur i badekar, dog uden mig.
Så hvis der er lidt ekstra larm på matriklen denne weekend, så er det bare
en flok børn, der har det sjovt.
Jeg glæder mig til at I kommer!

Fastelavn
Jesper Hyldahl

fredag d. 12. Andagt kl. 14.00
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 14. 1. søndag i fasten
aflyst
søndag d. 21. 2. søndag i fasten
Karen Holdt Madsen
søndag d. 28. 3. søndag i fasten
aflyst

Påskegudstjeneste
Påsken falder tidligt i år; som bekendt er påskedag jo 1. søndag efter første
fuldmåne efter forårsjævndøgn. Når der i gudstjenestelisten står NN under
prædikant, så skyldes det, at der den dag er en større festligholdelse et andet sted i pastoratet. Det er nemlig den dag, det nye alterbillede i Tyrsted
Kirke af Lise Malinowski bliver indviet. Og sådan en dag er der ingen præster, der vil gå glip af. Men Endelave skal ha sin Påskegudstjeneste, og
præsten er i gang med at finde en afløser. Navnet vil være at finde i udhængsskabet når det kendes, og vil også fremgå af gudstjenestelisten på
hjemmesiden sogn.dk.
Og så må I alle huske at lægge vejen forbi Tyrsted Kirke efter påske, så I
kan se, hvor fint der er blevet.

Eftermiddagsandagter
Vi prøver her i vinterhalvåret at lave en ny gudstjenesteform, hvor vi kombinerer kirken med præstegården. Jeg har tidligere holdt hyggeeftermiddage i præstegården, med kaffe, sang osv. Nu starter vi i kirken til en ½-times
andagt, inden vi går i Præstegården og drikker kaffe og hygger os. Der vil
så være mulighed for at snakke om søndagens tekst i stedet for at høre præstens prædiken.
D 12. februar mødes vi kl. 14; det samme d. 18. marts, hvor jeg sammen
med børnene vil ha forberedt et påskespil, når jeg er sammen med dem i
weekenden d. 27-28. februar i Præstegården.
Gudstjenesten den følgende søndag vil så være aflyst
Jens Peder Baggesgaard

MARTS
søndag d. 6.

Midfaste
Jesper Hyldahl

søndag d. 13. Mariæ Bebudelse
aflyst
fredag d. 18.

Andagt kl. 14.00
Børnenes påskespil
Jens Peder Baggesgaard

torsdag d. 24. Skærtorsdag kl.19.30
Karen Holdt Madsen
fredag d. 25. Langfredag
Karen Holdt Madsen
søndag d. 27. Påskesøndag
NN

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
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Vinteren halv-gående

Vi er kommet gennem halvdelen af vinteren, hvis vi
regner den til at ligge i december – januar – februar. Der har næsten ikke været nogen frost, og flere
af planterne ude i haven opfører sig som om det
var forår. Det par skovduer, som har rede nede i
hjørnet af vor have, er startet op med første hold
æg, og hannen sidder tålmodigt på en pæl og venter spændt på den kommende aktivitet i reden. –
Men hvad vi ikke har haft af frost, har vi så til gengæld haft af kuling- og stormvejr, så færgeforbindelsen har været noget ustabil med mange afgange, som er blevet forlænget til Horsens havn, og
flere afgange derfor har måttet aflyses, da anløb af
Snaptun havn var umulig pga. kraftig vind fra sydøst og samtidig kraftig strøm ind i Horsens fjord.
Der har også været afgange fra Snaptun, som måtte afbrydes, før man ankom til Endelave, da vindforholdene var så specielle, at man risikerede at
blive blæst ind på grunden, og vi så måtte undvære
færgen, til den kunne blive trukket fri igen.
Endelave Bådlaug har derfor investeret i en avanceret vejrstation, som man kan finde på internettet
og her følge vejret i samme øjeblik, man klikker på.
– Opsætningen skete lige op til jul, og opsætnings-

materialet blev sponsoreret af Endelave færgefart,
som absolut kunne have gavn af en sådan station,
så en unødvendig sejlads til Endelave kunne udsættes til en bedring i vejret satte ind.
Adressen
til
vejrstationen
er:
http//
www.weatherlink.com/user/endelaveblaug/
eller
www.endelave.dk/vejret
Vi håber, at alle vil få glæde af denne mulighed, og
især vil vore gæstesejlere kunne have fornøjelse af
den.
Den kolde og kraftige vind har også holdt de vilde
dyr i naturen til at holde sig i skjul, hvor de bedst
kunne finde læ, så det er ikke meget, vi ser til rådyrene, rævene og kaninerne. – Fasanerne kommer
dog ind til fodring i haven, hvor småfuglene har
haft kronede dage med fodring året rundt, og vi
måske har øens mest velpolstrede gråspurve, og
livlig trafik af mejser og grønirisker, når der bydes
på solsikkefrø. Bogfinker og kvækerfinker patruljerer flittigt under foderbrættet, og når der bliver stille, kommer rødhalsen frem og ser, hvad der er levnet til den.
Det er ikke meget jeg selv kommer ud i naturen i
øjeblikket, da jeg er ved at totalrenovere vort badeværelse i stueplanet, og dette lægger beslag på
al min opmærksomhed og energi i denne tid. - Årstiden er jo også mest til indendørs sysler, så det
passer mig udmærket, skønt jeg har en del bøger
liggende, som også gerne skulle læses. – Dog sniger jeg mig til at læse lidt i en bog om humlebier
en gang imellem, når der opstår en pause i flisearbejdet og alt det andet.
Der kommer også lidt natur ind i stuen, når vi henter træ til brændeovnen. De sovende hvepsedronninger vågner op, når de kommer ind i varmen og
begynder at flyve rundt. De må dog lade livet, så vi
ikke bliver helt oversvømmet af deres irriterende
aktivitet til sommer. – Guldøjerne er også begyndt
at være aktive, og de sidder i vinduerne og venter
på at blive lukket ud, skønt det nok bliver lidt af et
chok at komme ud i kulden, men de klarer det ud-

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
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mærket og finder sig nok et sted, hvor de kan finde læ og måske møde en artsfælle.
Fiskeriet bliver der heller ikke tid til, men vi blev godt forsynet i efteråret med mange tykke skrubber, så
der er et godt lager i fryseren, og fiskene skal også have lov til at komme af med rognen, før vi igen må
fange dem. De er også trukket
ud på dybere vand, da vandet
inde på grunden er blevet koldt,
og vi har haft en smule is på
vandet i bugten, da det blæste
kraftigt med et par minus-grader
og østlig vind.
God vinterferie – og lad os håbe
på et tidligt forår.
Børge Birkmose

Foto: Kaninen Katrine fra Endelave

MADSTED & BAR
februar og marts
Cafeen åben
fredage 17 - 21
Happy hour 17.30 - 18.30
lørdage 12 - ca.16
Happy hour 12 – 13
Cafeens menu:
Flæsk Bøf
(fra 2 personer)
Burgere Nachos
(fra 1 person)

Foto: Kaninen Katrine fra Endelave

Kaffe/te og æblekage

Glæd jer til PÅSKELOPPER
i Mejerigårdens lade
tors-, fre-, søn-, og mandag
14 - 16
I ønskes alle et GODT NYTÅR
Mange gode hilsner fra
Margith Holm Cafe M
Tlf. 24 46 64 65
www.endelavecamp.dk
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Orientering om etablering af et nært sundhedstilbud på Endelave
I overensstemmelse med regionsrådets beslutning
pr. 26. august 2015 arbejder administrationen med
en alternativ ordning for et nært sundhedstilbud på
Endelave, der ligner ordningen på Tunø, hvor en på 2)
øen bosiddende kommunal hjemmesygeplejerske
varetager døgnvagtsforpligtelsen på øen, suppleret
af en satellitpraksis der tilbyder lægebetjening på
øen to dage ugentligt.
Administrationen har indgået aftale med Horsens
kommune vedrørende opslag af en stilling som øsygeplejerske i januar 2016. Samtidig iværksætter 3)
Region Midtjylland et udbud med henblik på at sikre en satellitpraksis der kan forestå lægebetjeningen på øen. De samlede udgifter forbundet med at
etablere en sådan ordning på Endelave vurderes at
være mellem 1 mio. - 1.5 mio. kr. årligt.
Såfremt forudsætninger for en sådan ordning ikke
er til stede, fordi der ikke er nogen ansøgere til stillingen som ø-sygeplejerske, eller ingen byder ind
på lægebetjeningsopgaven, er tre forskellige scenarier mulige:
1)

hvis der er ansøgere til stillingen som øsygeplejerske på Endelave, men der ikke er
tilbudsgivere på lægebetjeningsopgaven, kan

det fremtidige sundhedstilbud på øen bestå i,
at der alene er en ø-sygeplejerske på øen,
som varetager døgnvagtsforpligtelsen, samtidig med at øens beboere tilmeldes lægepraksis på fastlandet.
hvis der ikke er ansøgere til stillingen som øsygeplejerske på Endelave, men der er til
budsgivere på lægebetjeningsopgaven, kan
det fremtidige sundhedstilbud på øen bestå i,
at der alene er en satellitpraksis på øen et par
dage om ugen. En sådan ordning vil begræn
se behandlingsmulighederne på øen i vagttid.
hvis der hverken er ansøgere til stillingen som
ø-sygeplejerske eller tilbudsgiver på lægebe
tjeningsopgaven, kan det fremtidige sund
hedstilbud på øen bestå i en regionsklinik. En
regionsklinik kan også være en mulighed, hvis
de to ovenstående scenarier ikke vurderes
tilstrækkelige.

Det er nødvendigt at etablere et midlertidigt regionalt tilbud på øen i en overgangsperiode på fire
måneder, når den nuværende ø-læge på Endelave
ophører ultimo januar 2016. Handlingsplanen skitseres nedenfor:

Dato

Handling

Bemærkninger

08-01-2016

Opslag af stillingen som ø-sygeplejerske på
Endelave

Stillingsopslaget offentliggøres

08-01-2016

Annoncering af udbud for satellitpraksis som Udbudsmaterialet offentliggøres
en del af det nære sundhedstilbud på Endelave

01-02-2016

Iværksættelse af midlertidig
alment medicinsk tilbud på øen

Nuværende ø-læge ophører og Region Midtjylland starter et midlertidigt sundhedstilbud i en
overgangsperiode

12-02-2016

Ansøgningsfrist til stilling som øsygeplejerske på Endelave

Frist for ansøgning til stillingen som øsygeplejerske på Endelave.

22-02-2016

Ansættelsessamtaler til stillingen som øsygeplejerske på Endelave

Der udvælges en kandidat til stillingen

26-02-2016

Frist for bud på satellitpraksis

Frist for bud på satellitpraksis på Endelave.

10-03-2016

Udnævnelse af udbudsvindere af satellitpraksis

Der udnævnes en vinder af opgaven med at varetage lægebetjeningen på øen via satellitpraksis

30-04-2016

Regionalt midlertidig alment medicinsk tilbud Regionalt midlertidig alment medicinsk tilbud på
på øen ophører
øen ophører

01-05-2016

Iværksættelse af nyt nært sundhedstilbud
for beboerne på Endelave

Det nye sundhedstilbud på Endelave

Administrationen vil orientere beboerforeningen på Endelave om den ovenstående løsningsmodel. Derudover vil det Rådgivende Udvalg for Nære Sundhedstilbud blive orienteret omkring handlingsplanen for
etableringen af en sådan løsning ved udvalgsmødet d. 5. januar 2015.
Rundsendt til regionsrådets medlemmer 22. december 2015 af Regionshusets Afdeling for nære sundhedstilbud.
//Endelave Beboerforening
Her kan man se stillingsopslaget til den ledige stilling som sygeplejerske:
https://horsens.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=1609
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D. 3. december 2015 måtte Danmarks befolkning
til stemmeurnerne for at stemme om omdannelse
af retsforbeholdet.

Herunder ses valgresultatet for Endelave (kilde:
www.kmdvalg.dk)

Horsenskredsen

Status på optælling: Resultat

Ajourført:04-12-2015 08:59

Horsens Kommune

Stemmeberettigede: 148

Sted:

Endelave

Stemmeprocent:

86.48%

Kongevejen 26, Endelave

Optalte stemmer:

128

8700 Horsens

Kandidatlister

Endelave Skole (Gymnastiksalen)

Stemmetal

Procenter

52

41.3

JA

JA-Stemmer

NEJ

NEJ-Stemmer

74

58.7

I alt gyldige stemmer

126

100.0

Blanke stemmer

2

Ugyldige stemmer

0

I alt afgivne stemmer

128

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

vestjyskbank.dk/horsens

Åbningstider:
Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16, tirsdag lukket
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, Endelave

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

Ring og aftal tid

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

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

PÅSKEFROKOST

FREDAGS-QUIZ

Lørdag d. 26. marts kl. 18.30

Alle fredage kl. 20.30

Tilmelding senest d. 16/3

Kom frisk alle sammen!

198,- kr.

DAME- & HERREFROKOSTER
Mere info på hjemmesiden,
pælene, eller på Kroen
HUSK OGSÅ FÆLLESSPISNINGER

Kongevejen 15 - Endelave - 8700 Horsens - Tlf. 75 68 90 21 - www.endelave-kro.dk - info@endelave-kro.dk
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Nyt oplag til sommer af
”Vandringer i Endelave
by”

Da ovennævnte bog har været
en overvældende succes i 2015
og oplaget udsolgt, har vi besluttet at genoptrykke bogen til
sæsonåbning 2016. Vi har fået
nogle få rettelser til den, og det
er jo dejligt at ha’ opmærksomme læsere, så har du også
nogle korrektioner er du velkommen til at sende dem til:
endelave-museum@mail.dk eller kontakte Lotte
Krogh, tlf. 7568 9033 eller Inge Grosen , tlf. 2166
5299, senest 1. marts.
På bestyrelsens vegne
Inge Grosen
Endelave Museum

Mormor fortæller
Del 2

Fortalt af Lydia Eleonora Skipper Smidt født i 1920.
Allerførst må jeg beklage, at der har sneget sig et
par forkerte fotos ind i sidste nummer af bladet.
Det drejer sig om Ejnar Skipper Rasmussens familie
på Kongevejen 106 og billedet af Ejnars kone, Lilly,
som ung. Ejnar var bror til Lydia, så det bliver i familien men hører ikke hjemme her. Undskyld.

Dagligdagen

Da vi blev større, skulle vi hjælpe til i marken og
ved tærskning efter skoletid. Jeg følte dengang, at
hjælpe med tærskning var noget forfærdeligt og
grusomt, men det var vist kun en time af gangen.
Vi blev så snavsede, og jeg var så bange for mus,
og det benyttede drengene sig af. De drillede mig
med det. Jeg var i det hele taget en kryster, for jeg
var bange for både heste og køer. Jeg hjalp også
med at gøre æg rene. Vi havde ca. 100 høns foruden kyllinger, og haven skulle jo også være pæn.
Mine søskende hjalp selvfølgelig også til, men jeg
var jo den ældste.
Far havde også bier, og når vi skulle slynge honning, var det med at passe på ikke at blive stukket,
for bierne var rasende.
Far var også jæger, og han fiskede til husbehov.
Vores mark gik helt ned til havet, så der lå fars

Elna Marie og Søren Skipper Rasmussen med de 3 ældste
børn. Lydia siddende, Immanuel stående og Harriet på skødet.

pram. Far havde altid mange jern i ilden, han avlede også grønsager og jordbær, så meget at vi solgte af det.
Mor syede alt vores tøj, og det var en stor post, når
vi var 5 børn. Tit syede hun om af noget gammelt,
men det holdt ikke længe – især ikke drengenes
bukser. Når jeg tænker tilbage, forstår jeg slet ikke, hvordan hun kunne overkomme alt det, hun
skulle. Pengene var meget små, vi kendte næsten
ikke til at købe tøj – kun strømper og undertøj. Det
var krisetider, hvor flere måtte gå fra deres gårde.
Far og mor sled i hvert fald meget for at få det til at
glide, og de klarede det under Guds velsignelse,
det mærkede vi børn på mange måder.

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

18

MUSEET
I sommertiden om aftenen måtte vi have fri til leg,
og da kom Søren Rasmussens drenge, især Peder,
Helge og Poul, og vi morede os meget med at lege
gemmeleg og bagbold, det var sjovt. Ligeledes kom
Signe Jensen fra nabogården for at spille bold sammen med mig, og det var det bedste, jeg vidste. Vi
spillede mest med 4, men også med 5 bolde. Åh,
hvor jeg elskede det. Vi havde også altid bolde med
i skolen, og så spillede alle pigerne i frikvartererne.
Hver mandag når jeg gik fra skole, måtte jeg hente
”Indre Missions Tidende” hos Carl Andersen. Far og
mor måtte få det, når Andersen havde læst det, og
det var så herligt at komme derud, for Emma Andersen havde altid noget lækkert, enten kage eller
klejner, endda somme tider en 25øre, og det var
mange penge dengang. Hun var så dygtig til at bage, og hvor var hun god imod mig. – Jeg glemmer
hende aldrig. Tit tænker jeg på, at jeg aldrig fik
sagt hende den tak, hun skulle have haft. Man
glemmer aldrig dem, der var gode mod mig som
barn.
Vi byttede også vores aviser med Søren Rasmussen. Skiftevis ”Kristeligt Dagblad” og Horsens Folkeblad. Hvor var Metha Rasmussen også god mod
mig. Hun havde altid et eller andet at glæde mig
med, og hun sagde altid: ”Nå, der kommer min
lille solstråle”. Jeg glemmer hende aldrig. De havde
4 drenge, så derfor var hun måske lidt glad for mig.

Ferie hos bedstemor

Ikke at forglemme så måtte jeg sommetider komme på ferie nogle få dage hos bedstemor i byen, og
det var næsten det bedste af alt. Så måtte jeg være så længe oppe, som jeg havde lyst til, og vi fik
æbleskiver og pandekager og alt muligt godt. Somme tider var jeg med bedstemor i byen, og det ville
jeg så gerne. Om aftenen læste bedstemor højt.
Hun havde nogle gode bøger med kristeligt indhold,
og jeg elskede de bøger. Somme tider blev det
midnat, inden vi kom
i seng. Vi sov sammen i en bred seng.
Om morgenen fik jeg
kaffe på sengen og
lyst
rugbrød
med
mørk puddersukker. I
det hele taget var det
vidunderligt at være
hos bedstemor. Det
overstråler
næsten
alt andet. Jeg fik også lov at frisere hende, og det var så
kunstfærdigt, at vi
låste døren, for at
ingen skulle gå lige
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bl.a. ”I lemmer hvis hoved har himlen i vælde”, og
det gjorde så stort indtryk på mig, at jeg tænker
på det , hver gang vi synger den sang. På samme måde er det gået med ”O, at jeg kunne min Jesus prise”. Den sang vi ved min farmors begravelse i hjemmet bagefter.
Min barndom var præget af gudsfrygt og nøjsomhed, for der var som sagt ikke meget at rutte med.
Vi har dog aldrig manglet hverken mad eller arbejde. Vi avlede jo alting selv, og far fiskede for at variere kosten lidt, både ål og rejer i massevis. Det
havde været dejligt, om vi havde haft noget af det i
dag, for dengang påskønnede vi det vist ikke, som
vi skulle.

Hjemme igen

Min mor syede næsten altid, når der ikke var andet,
hun skulle. Engang imellem tog hun sig dog tid til
at holde mørkning, og vi hyggede os ved kakkelovnens gløder, når lågen blev åbnet. Så kunne det
ske, at far lige kom ind et lille smut, men han skulle jo ud at malke.
Når jeg
tænker på alle de dejlige minder, er det med tak i
sindet, for hvor havde vi et godt hjem. Far kunne
pludselig komme i tanke om, at vi skulle køre en
tur til Øvre. Så lavede mor kaffe og satte kaffekanden i en spand og stoppede avisen ned omkring.
Hun smurte også mad. Derefter fandt vi et dejligt
sted, og mor bredte et tæppe ud, og der sad vi og
nød den dejlige natur til kaffe og medbragt mad.
Hvor er det et dejligt minde at have.
Ligeledes husker jeg også tydeligt, da jeg gik i
1.klasse, at det blev et grusomt vejr, da jeg skulle
hjem, og jeg skulle jo gå de 2 kilometer. Pludselig
kom mor mig i møde, og det havde jeg ikke ventet,
Hvor blev jeg glad og tryg. Jeg vil aldrig glemme
det.

ind. Det var ellers

almindeligt.
Jeg husker også, at
jeg fulgte med hende
til møde søndag aften, hvor vores præst
(pastor Bækbo) talte,
og jeg følte allerede
dengang, at her var
godt at være. Vi sang
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ENDELAVES HISTORIE
Georg Ditlev Schildknecht og hans familie 1
I 1796 købte Georg Ditlev Schildknecht hele øen
Endelave og oprettede den store ejendom, som nu
hedder Louisenlund. Vi vil se lidt nærmere på denne mand og hans familie.
Georg Detlef (senere Ditlev) Schildknecht blev født
i Slesvig d. 16. 5. 1742 som søn af Johann Schildknecht og Adelgrunde Christina Fuchs og døbt i
domkirken d. 19. 5. 1742. Faderen var justitsråd
og ledende embedsmand ved domkapitlet (bispens
administration). Johann var født i 1710 og Adelgunde i 1715, begge i Slesvig, men de blev gift i
København i d. 21 4. 1740. Johann og Adelgunde
fik også Joachim Friderich i 1740 og Lucia Margrethe i 1751 samt endnu et barn. Joachim Friderich
startede på jurastudiet på universitetet i Kiel sammen med Georg, og fortsatte studierne i Strassburg og Göttingen. Han blev sekretær ved det tyske kancelli i København i 1763, men døde i 1765.
Georg Detlef Schildknecht blev student fra Domschule Schleswig i 1759, og han blev indskrevet på
Kiels Universitet 14.4.1760, men skiftede efter et
år til en militær karriere. D. 13.5.1761 startede
han som kadet i Slesvigske Rytterregiment, 1761
kornet samme sted, 1763 sekundløjtnant, 1772
premierløjtnant, 1778 sekundritmester, 1789 major af kavaleriet og eskadronchef ved Slesvigske
Regiment Rytteri, 1798 afsked med pension. Den
militære karriere forløb fortrinsvis i Horsens.
Det Slesvigske Regiment blev oprettet i 1675 som
en udløber af Den skånske krig (1675-1679), og
fra 1724 til 1842 var Horsens garnisonsby for en
del af dette rytterregiment, som var fordelt ud
over en række sydjyske byer. I Horsens var der i
1767 53 soldater med 49 heste, i 1779 136 soldater med 148 heste og i 1788 191 soldater med 214
heste. Både soldater og heste blev indkvarteret
hos byens borgere mod betaling. Georg Detlef
Schildknecht blev som nævnt chef for en eskadron,
som bestod af 4 officerer, 7 underofficerer, 2 trompetere og 91 ryttere.
Ud over pladsen til stalde og til boliger til soldaterne havde regimentet et regimentssygehus, krudtkamre og munderingskamre, samt fra 1796 et ri-
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dehus på Bjerrekildetoft, nu Kildegade. Kasernegården, Søndergade 48, blev købt til Det Slesvigske Kyrasserregiment i 1806, hvorefter det husede
regimentets menige soldater. I Kasernegårdens
sidebygninger var der plads til indkvartering af heste, og så var det slut med den private indkvartering.
Det Slesvigske Regiment kaldes ofte Det Slesvigske Kyrasserregiment, selvom navnet først officielt
gives til regimentet i 1816. Rytterne i et kyrasserregiment var udstyret med kyrasser, som er en
brystplade af jern, som skulle beskytte soldaterne i
kamp. En kyrassér er en kavalerisoldat, der tilhører det tunge, dvs. det pansrede, rytteri. Til udrustningen hørte også hjelm, store tunge støvler
og rytterkårde, som var et meget effektivt våben i
nærkamp.
Ved folketællingen i 1787 møder vi i Søndergade
36 i Horsens den 47-årige Georg Ditlev Schildknecht, ritmester ved det Slesvigske Cavalleri Regiment. I samme husstand bor også hans kone Karen Kappel Fischer på 24 år, tjenestepige Anne Pedersdatter på 22 år, Johan Henrich Tribler på 22 år
og Lars Larsen på 24 år. De to sidste er indkvarterede ryttere ved det Slesvigske Cavalleri Regiment.
Karen Kappel Fischer forældre var kammerråd og
godsejer Daniel Fischer (1724-1784) og hustru Inger Pedersdatter Fabich (1727-1816). Daniel Fischer overtog i 1755 den lille herregård Vester
Kejlstrup fra faderen Klemens Fischer. Vester Kejlstrup lå i Balle sogn lidt nord for Silkeborg i det
nuværende forstad Alderslyst, men bygningerne i
dag er nedrevet for at give plads til et industrikvarter. Karen blev født 29.11.1760 i Balle sogn.
Sammen fik Georg Ditlev Schildknecht og Karen
Kappel Fischer 5 børn. Johan Daniel (1787-1788),
Christiane Louise (c. 1789-1837), Georgine Johanne (1792-1872), Johan Daniel (1793-1857) og
Lars (1797->1801). Christiane Louise angives normalt til at være født 19.8.1792, som skrevet på
hendes gravsten, men Georgine Johanne er i følge
kirkebogen for Vor Frelser kirke i Horsens født
22.2.1792, og så kan søsteren ikke være født som
angivet. Både folketællingen i 1801
og Endelave Kirkebog ved hendes
bryllup peger i stedet på, at hun
sandsynligvis er født i 1789.
Baron Jens Carl Kragh-Juel-Vind til
godset Steensballegård var fra 1786
officer ved det Slesvigske Regiment
Rytteri, hvor den 26 år ældre Georg
Ditlev von Schildknecht havde været
officer fra 1763, og eskadronchef og
major 1789-1798. Baron Jens Karl
Kragh-Juel-Vind blev selv eskadronchef ved regimentet i 1800.

Louisenlund o. 1900 med stald mod syd og lade mod vest. Bygningerne blev
opført under Georg Ditlev Schildknecht 1797-98 (Vejle Stadsarkiv)
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Baron Jens Carl Kragh-Juel-Vind havde som 9-årig arvet Stensballegård,
Værholm og Endelave i 1776, og
1787 fik han tilladelse til at bortsælge
Endelave fra stamhuset, mod at
salgssummen blev sikret for stamhuset på passende vis. Endelaves bøn-
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Rytter af det 2. Jyske Kyrasserregiment 1761.
Omtrent sådan var Georg
Ditlev Schildknechts uniform
(Uniformer, faner og våben)

der ansøgte i 1787 Den
kongelige Kreditkasse om
at måtte låne 14.000 rdl.
(rigsdaler) til køb af øens
jord og kirke, men det
blev afslået, måske fordi
prisen blev vurderet som
for høj. I 1787 blev al
jorden på Endelave også
omfordelt af godsejeren
på Steensballegård, således at alle 46 gårde på
øen nu fik samme værdi i
hartkorn, nemlig på godt
3 tønder. De to ansøgninger og omfordelingen
af jorden var formodentlig led i et forsøg på en
samlet koordineret omlægning af ejendomsretten til jorden på Endelave til selveje. Hele øen
blev udbudt til salg i
avisannoncer i juli 1788
ved en kommende auktion, men uden resultat.

Tidligere indgik al jord på
Endelave i landsbyfællesskabet, men baronen
iværksatte på Steensballegård en udskiftning af
jorden på Endelave, der blev afsluttet d. 30. 4.
1796. Udskiftning vil sige, at den enkelte gårds
dyrkningsjord blev samlet i én samlet lod, og dertil
fik hver gård et stykke af øens overdrev og enge.
18. juni 1796 underskrev baron Jens Karl KraghJuel-Vind på Stensballegård et skøde om salg af
øen til major Georg Ditlev Schildknecht med en aftalte salgssum på 11.500 rdl.. Vilkårene var blevet
aftalt i en købekontrakt 4. februar 1796, og handlen blev tinglyst 22. maj 1797. Det langvarige bekendtskab mellem Jens Karl Kragh-Juel-Vind og
Georg Ditlev von Schildknecht i det Slesvigske Regiment Rytteri har vel spillet en rolle, da handlen
blev aftalt. Handel og udskiftning kørte parallelt.
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stegårde, i 1805 19 fæstegårde, og på samme måde i 1790 og 1796 34 fæstehusmandsbrug, i 1799
23 fæstehusmandsbrug og i 1805 19 fæstehusmandsbrug. Disse mange gårde og husmandsbrug
overgik til selveje, og betalingen reducerede gælden i Louisenlund. En vurderingsmand skønnede i
1800, at hver af resterende fæstegårde havde en
værdi på 600 rdl. og hvert husmandssted 150 rdl..
Hele ejendommen blev da vurderet til 44.000 rdl..
De gode priser skyldtes både den væsentlig mere
effektive drift på de udskiftede jorde og de generelt
gode priser på landbrugsvarer i denne periode.
Inden Georgenroe stod færdig i 1798 lejede Schildknecht sig fra 1796 ind i et privat hus, som præsten Jens Holgersen Assenius havde ladet opføre
ved præstegården som sin aftægtsbolig. Huset blev
i 1835 flyttet til den vestlige udkant af byen, nu
kendt som Blandford`s hus. Schildknecht virkede
som eskadronchef og major til 1798, men han ønskede regelmæssigt at følge etableringen af den
nye gård og de mange nye skel. Skellene skulle sikre den enkelte bondes jord mod naboens kreaturer.
På Endelave blev skellene overalt skabt som jorddiger beplantet med levende hegn. Størst udbredelse
fik denne hegnstype på Fyn, i Sønderjylland og i
resten af hertugdømmet Slesvig, hvor den allerede
midt i 1700-tallet var almindelig. De findes kun
sjældent ved den jyske østkyst. Schildknecht var
født i byen Slesvig i 1742 og opvokset der. Derfor
kan ideen til Endelaves mange levende hegn på solide diger meget vel stamme fra Sydslesvig. Disse
hegn og diger skaber i høj grad kulturlandskabet på
Endelave i vore dage.
I Endelave kirkebog står der: ”1800 12. Januarii
henad Aften døde Hr. Major Georg Detlev v. Schildknecht 59 Aar gl. og blev begraven d. 22. dit[to].”
Måske har Schildknecht været klar over, at hans
kræfter svigtede. Han kaldte sin nye store gård for
Georgenroe, og han og hans hustru indgik en aftale
om at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo.
Dødsfaldet efterlod hans hustru med ansvaret for
den store gård og 4 børn.
Anders Grosen

Schildknecht gik energisk i gang med en række opgaver for at den nyerhvervede ø kunne sikre ham
og hans familie en passende bolig og et passende
udkomme.
Edelsholm i 1787 var reduceret til en helt almindelig gård, så i opgørelserne i 1790 og 1796 var der
kun fæstebrug på Endelave. Umiddelbart efter
overdragelsen af øen i 1797 blev 3 fæstegårde nedlagt for at danne grundlag for den nyskabte storgård Georgenroe (efter 1801 Louisenlund), mens
endnu 3 gårde og husmandsbrug blev inddraget
under proprietærgården i 1836, 1845 og 1868.
Bygninger til Georgenroe blev opført 1797-98, og
værdien i brandforsikringen i 1801 blev vurderet til
4.560 rdl.. Dertil kom udstyr til drift af den nye
gård og rejsningen af skel overalt på øen. Endelave
var købt for 11.500 rdl., så der var brug for at konsolidere Georg Ditlev Schildknechts økonomi.
Antallet af fæstegårde faldt brat kort efter købet af
øen, i 1790 og 1796 46 fæstegårde, i 1799 36 fæ-

Louisenlund 2016. 1796 køber Schildknecht Endelave, og 1904
opføres den nuværende hovedbygning.
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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 færgepersonale.

•

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

•

Følsom (frost) værdifuldt gods: træf aftale
med færgepersonale

•

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

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.

- 11

10
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www.endelave.dk

•

00

og i øvrigt efter tidsbestilling

mandag, onsdag
og torsdag

GODS TIL ENDELAVE

- 1500
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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

Karsten Kragh Hansen

26 27 90 88

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

75 68 90 26

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave 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
Landsbyrådet - Horsens Kommune

Formand
Kontaktperson

Walther Knudsen
Jørgen Holm

29 72 87 25
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
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ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man
kan nu også købe bladet som elektronisk webabonnement, se venligst længere nede på siden.
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artikel@endelavebladet.dk
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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.
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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.
Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
Annoncer
Prisen for annoncer er følgende:
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. HerSpaltemillimeterpris
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be1 udgivelse
3,00 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
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nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser
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Redaktionen
E-mail:
info@endelavebladet.dk

9,00 kr.

Pr. blad
3,00 kr.
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Prisen for annoncen fremkommer ved at gange højden af annoncen i mm med spaltemillimeterprisen
(ganget med antallet af spalter à 94 mm, hvis annoncen dækker mere end en spalte)

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

info@endelavebladet.dk

Priser:

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

Frivillige bidrag modtages med tak på
konto nummer i Nordea:

Reg-nr:

2500

Kontonr: 0747 515239
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Vesterby 37

Anders Møller Olsen
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