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SÅ KAN DER VIRKELIG KOKKERES - SKOLEN HAR INDVIET ALT DET NYE GREJ

SÅDAN LODSEDE MAN GRISE I 60’ERNE!
Anden del af Kis Jeppesens erindringer
Arkivfoto fra Museet

DEN FLOTTE VINTERJASMIN
Stråler om kap med vintersolen

Foto: Karsten Jensen
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Hej fra den gamle skole
I foråret 1988 købte vi Den Gamle Skole. Vi
var to par der besluttede os for at købe huset sammen: Flemming og Birgitte, Gitte og
Per. Måske er det mere korrekt at sige, at
det var Birgitte og Gitte der insisterede på,
at vi skulle købe det gamle hus. De to havde nemlig adskillige gange for inden besøgt
og festet i huset sammen med nogle af de
tidligere ejeres børn. Her i gennem fik de
smag for stedet og dets stemning.
På det tidspunkt var Karl Holm, der oprindeligt var gartneruddannet, tilknyttet skolen som fast havemand. Det havde han været hos de tidligere ejere, Sohnerne og Liepperne og det fortsatte han med at være
for os det første stykke tid. Rundt omkring
os var vi omgivet af ældre, enlige og imøDen gamle skole
dekommende fastboende kvinder: Lydia,
Foto: Per Fabricius
Erna og Helena. I sær Helena, der var vores nærmeste nabo, bidrog med spændende fortællinger om sin tyske baggrund, sin ankomst og sit giftermål på øen. Desuden fortalte hun, at den
del af grunden hvor alle havens æbletræer står, oprindeligt tilhørte hende og at hun i ”gamle dage” her
fra havde leveret æbler til Hestedamsgades grønthandler i Horsens. Hun gav os navnene på alle de gamle æblesorter, hvoraf de fleste stadigvæk står og bærer rigeligt med frugt: Langelandske Flaskeæbler,
Cox Pomona, Nonnetit, Rød Pigeon etc. Alle sorterne har gennem årene bidraget til æblegrød, æblekage
og mange liter saft, i særdeleshed efter at vores nye nabo, Lægeurtehaven, indkøbte en saftpresser.
De første fastboende der inviterede os på aftensmad, var Hanne og Hans Henriksen. De var meget
hjælpsomme og Hans udlånte gerne sig selv, sin traktor og vogn, både når haveaffald og ting fra det
overfyldte loft, byggeaffald fra restaurering af bindingsværket m.m. skulle fragtes på lossepladsen. Jeg
hjalp så lidt til med høsten en gang i mellem – men for mig var det bare en nydelsesfuld afveksling for
bylivet og Hans var et behageligt menneske at være sammen med, så det var ingen sag. Gennem årene
har vi også været rigtig glade for at kunne nyde Hanne og Hans´ hjemmedyrkede grøntsager og Lasses
mælk til madlavningen.
Den gamle Skole var en oaseagtig legeplads for vores små børn, hund og katte – masser af græs, træer
og krat med gemmesteder og ingen trafik af betydning på Sønder Mølle. Så vi voksne kunne også slække lidt på opsynet og holde fri. Det eneste farlige vi skulle holde øje med, var såmænd bare at guldregnens bælge ikke kom i maverne på dem. Pigerne legede en del med Sascha, som boede i det nu nedbrændte ”dyrlægehus” med sin far og mor, Jan og Annelise. Jan var ansat på færgen. Han var også en
meget hjælpsom mand, der hjalp til, når der skulle fældes træ til brænde ude på Øvre til opvarmning af
skolen.
Egentlig har jeg ikke blandet mig ret meget i det sociale liv på øen. Det har Flemming heller ikke. Det
havde vi damerne til. Gitte, men i sær Birgitte, har gennem årene haft antennerne ude og været velinformeret om andres gøren og laden på øen – og det er hovedsageligt også hende fortjeneste, at vi har
deltaget i og er blevet inviteret til andre sammenkomster på øen. Det kan hun selv redegøre for, derfor
videregiver jeg stafetten til Birgitte.
Den Gamle Skole er nu blevet solgt. Men vi har stadigvæk antenner ude på Endelave. Anne-Maries storebror Niels-Johan og svoger Ole besøgte os på den Gamle Skole for ca. 14 år siden og faldt dengang for et
flot istandsat hus der var til salg på Havhornet. Ole beskriver det selv i den forrige stafetudgave De to
opholder sig mere på Havhornet, end vi nogensinde har gjort på Sønder Mølle. Vi er altid velkomne der
ude, siger de. Så vi vil også frem over stadigvæk komme på øen.
Hilsen Per Fabricius
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Lørdag 11/2 2017 kl. 14.00
Generalforsamling i Beboerforeningen
Endelave Skole

Søndag 26/2 2017
Fastelavn
Endelave Skole

Lørdag 11/2 2017
Damefrokost
Endelave Kro

Lørdag 4/3 2017
Generalforsamling i Endelave Lægeurtehave
Endelave Lægeurtehave

Søndag 18/2 2017
Ræveregulering
Jagtforeningen

Lørdag 11/3 2017
Herrefrokost
Endelave Kro

NY Ø-GUIDE PÅ ENDELAVE
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I foråret 2017 starter jeg som ø-guide på Endelave. Nogle
af jer kender måske til ø-guider fra andre danske småøer,
f.eks. Tunø eller øerne i det sydfynske øhav.
Hvad laver en ø-guide? Det er forskelligt hvordan øguiderne arbejder, men fælles er, at det er et job, hvor
man selv skal skabe sin indtægt. Planen på Endelave er
først og fremmest at arrangere ø-ture for grupper, f.eks.
personalegrupper, busselskaber, familiegrupper, foreninger, klubber m.m. Det kan være ”færdigpakkede” ture,
som grupperne vælger fra guidens webside www.endelave
-guide.dk , eller det kan være ture, hvor grupperne selv
vælger aktiviteter, spisested og evt. overnatning efter lister med beskrivelser fra de aktører på Endelave, som har
lyst til at samarbejde med ø-guiden.
Jeg har allerede nu samarbejde med flere aktører på øen
om turene: kroen, museet, traktorkørsel, Endelave Flet,
Endelave Lægeurtehave og Endelave Camping. Men hvis
andre virksomheder, foreninger eller private har noget at
tilbyde grupper af turister, og ønsker at samarbejde og at
blive nævnt på ø-guidens webside, så henvend jer til Tove
på tove@profibermail.dk eller 2463 9833.
Som ø-guide vil jeg også gerne slå et slag for, at vi får
nogle flere større grupper (busselskaber) til Endelave
igen, for mange der har været med på sådan en tur til vores smukke ø, vender tilbage senere – måske med familie
og venner. Derfor kunne jeg tænke mig at lave et godt
”sæson 2017 tilbud” til busselskaberne, dvs. en færdigIngen er for lille til at komme
med ø-guiden på tur :-)
pakket tur, hvor vi alle lige skærer toppen af vores priser
for at få dem til at bestille hos os, men det hører I nærmere om.
Kan man leve af at være ø-guide? Nej, det kan man nok ikke – selv ikke på Endelave! Men for at der dog
kan komme lidt penge i kassen, arrangerer ø-guiden først og fremmest ture, hvor hun selv indgår på en
eller anden måde. Det kan f.eks. være med en rundvisning i Lægeurtehaven, en kanintur, kryddersnapsetur eller anden guidet tur. Men ingen turister, der ringer eller skriver til ø-guiden bliver afvist – jeg formidler meget gerne folk videre til spisestederne, overnatningsstederne osv.
Venlig hilsen Tove, ø-guide Endelave

ENDELAVE APS
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Endelave ApS ser frem til et spændende 2017 og
ønsker alle et godt nytår!
Kroens forpagtere, Sabrina og Leah, klør på og
sammen ser vi frem til en ny sæson, som gerne
skulle byde på god travlhed og masser af sol, så
der kommer rigtig mange gæster til øen.

håber I vil smøge ærmerne op og bruge et par timer på diverse småarbejder, som skal udbedres på
kroen.
Vel mødt alle sammen - jo flere jo bedre!
Dagsorden og regnskab mv. udsendes 14 dage inden generalforsamlingen.

Vi indkalder til ordinær generalforsamling
i Endelave ApS søndag d. 16. april 2017
kl. 11.30 på Endelave Kro.
Vi opfordrer alle til at komme i arbejdstøj, da vi
bagefter generalforsamlingen og håndmadderne,

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Endelave ApS
Husk at bakke op om vores kro - for uden
opbakning - ingen kro på Endelave!
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Her følger passagertallene for de sidste to mdr og 2015
til sammenligning.
november:
december:

2016
2.719
2.744

2015
2.583
2.830

Den nye sejlplan for 2017 og de nye priser kan ses på
www.mf-endelave.dk
Der er 20% rabat i to gange ti uger (uge 16 – 25 og
uge 32 – 41).
Færgen skal i dok i uge 17, fra den 24/4 til 30/4 begge
dage incl.
Der vil ikke være muligt at få biler med afløserfærgen,
samt booke til personer. Der betales ombord.
Manuela Knudsen
Endelave Færgefart

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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Med den rette belysning på Endelave kan øen Lysets mørke side
blive et attraktivt udflugtsmål for amatørastro- Det er en kendt sag, at mennesket påvirkes af både
nomer og nattevandrere eller bare til stilhed lys og mørke. Om vinteren med de korte dage er
og fordybelse
der mange, hvis humør påvirkes af manglen på lys,
I mange millioner år vekslede døgnet mellem den og nogle får depressioner og må i behandling, fx
lyse dag og den mørke nat. Alt liv var tilpasset dette med lysterapi.
faktum.
Omvendt er det vigtigt, at der er mørkt om natten.
Vi har vel alle kigget op på himlen en skyfri nat og Et vigtigt hormon, melatonin, dannes og udskilles
betragtet de utallige stjerner, der lyser op langt, først og fremmest, når det mørkt, og det er vigtigt
langt væk, og vi har nok også gjort os tanker om
at vedligeholde den natlige hormon produktion.
universets uendelighed.
Blandt andet ved at sørge for, at der er mørkt i soFørst for 150 år siden lyste den første glødelampe, veværelset. Blot lyset fra en gadelygte kan hæmme
produktionen af melatonin. Både mennesker, dyr og
og verden gik mod lysere tider.
planter påvirkes af for meget lys om aftenen og natSidste glimt af mørke
ten. Produktionen af hormonet melatonin i vores
I byerne hvor gadelys, lysreklamer, gade- og vejbe- hjerner mindskes betydeligt ved for meget lys, og
lysning og butikker, andre former for lyskilder lyser vores søvn og dermed vores helbred påvirkes i nenatten op og forvandler nattehimlen til en lyskuppel,
er nattemørket forsvundet. Lyset fra byerne stopper gativ retning.
En anden og mere konkret ulempe er, at lys som
dog ikke ved bygrænserne. Lyset spredes langt
ikke rammer, hvor behovet er, er spildt lys. At oplyudenfor byerne, op til 90 - 130 km, afhængigt af
se
en mark, naboens tag eller stjernehimlen med
byens størrelse og den valgte lyspolitik.
udendørslamper gør det for eksempel ikke nemmere
at se vejen, gaden, stien og havegangen. Derfor er
Bylyset og vores trang til også i landsbyerne at opdet en fordel at installere udendørslamper, der kun
lyse vores indkørsler, huse og haver gør, at den
lyser det op, som skal belyses og ikke sender lys i
mørke nat er blevet et meget sjældent fænomen.
alle andre retninger. Derved vil en mere effektiv udnyttelse af lyset kunne mindske energiforbruget og
I dag er det på småøerne og langs den jyske vest- medføre bedre økonomi og mindre udledning af Co2
kyst, at vi kommer tættest på den naturlige nat. til atmosfæren.
Også på Endelave er der så lidt ”lysforurening”, at
natten kan kaldes mørk. Det er en skat. En skat, Stjernerne falmer
som de der bor der, kan være stolte af. Det er også På Øvre er nattehimlen tætpakket med stjerner og
en skat, som er skrøbelig, og som er værd at værne Mælkevejen ses tydeligt. Stor klar og fuld af detaljer
– Stjernehimlen er magisk, men magien svinder
om.
hurtigt ved den mindste ”lysforurening”. Tager vi

Illustration af nattelys
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turen fra Øvre til Byen og Havnen,
er forskellen tydelig. Antallet af
stjerner bliver mindre, når vi nærmer os byen og havnen. Mælkevejen er der heldigvis stadig, men
den er mat, mindre og mange af
detaljerne er forsvundet – Magien
svækkes.
Og hvad så?
Tabet af stjernehimlen, set i forhold til den behagelighed, det er
at gå ud i en oplyst nat, kan måske virke som en romantisk tankegang, der hører fortiden til.
Omvendt hører det vel ikke fortiden til at mindske vores energiforbrug, at værne om naturen og
passe på vores helbred og forsat
nyde den natur, som vi trods alt
altid vil være en del af.
Et eksempel, hvor man er opmærksomme på mørkets værdier,
er på øerne Møn og Nyord i Smålandfarvandet. Under initiativet,
”Giv os Nattemørket tilbage” og
”Darksky - Moen”, markedsføres
øsamfundet med oplevelser som
nattevandringer, overnatninger i
naturen, amatørastronomi, stilhed
og
fordybelse
samt
smukke
solnedgange. Stjernerne tændes
og planeterne kommer til syne,
solen står op, og stjernerne
slukkes igen. Dette er også et
særkende for Endelave, ikke kun
på
Øvre
og
de
øvrige
kyststrækninger på øen, men i væsentlig mindre Hvor Endelave By tidligere blev oplyst af enkelte
glødepærer på strategisk udvalgte steder i byen,
grad i byen og på havnen.
blev den beskedne belysning udskiftet med høje
metalstandere monteret med kviksølvlamper strøet
Vi kan selv gøre en forskel
Selvom vi har en mørk og smuk nat på Endelave og udover byen og havnen.
kan pege anklagende på andre byer for at være
med til at lyse vores nattehimmel op, så har vi selv Denne form for belysning med kviksølvpærer på for
et ansvar for at vælge lys i det offentlige rum, som høje master er dyr i drift, og belysningen er alt for
ikke ødelægger de enestående nætter på Endelave. kraftig og spreder sine lysstråler langt ud over områderne, hvor lysstrålerne behøver at nå. Den nuProblemet er ikke, at vi bruger lys om natten. Pro- værende belysning i Endelave By og Havn hæmmer
blemet er, at mange af vores udendørs lysarmaturer oplevelsen af nattemørket og nattehimlen.
er konstrueret, så de kun delvis skærmer for spredt
lys. I mange tilfælde er der ingen afskærmning, så Horsens Kommune har udgivet «Belysningsplan for
halvdelen af lyset bliver sendt direkte til himmels. Horsens Kommune», og kommunen har indledt udDet er derfor vigtigt, at vi som ansvarlige lysbrugere skiftningen af belysningsarmaturer i det offentlige
vælger en belysning, så lyset kun bliver sendt der- rum i bysamfund og i landsbyer. Når de gamle og
udtjente belysningsarmaturer i det offentlige rum
hen, hvor der er brug for det.
Ved at værne om den mørke nat og bruge vores udskiftes på Endelave, kan endelavitterne få indflyudendørsbelysning med omtanke og på den rigtige delse på den offentlige belysning.
måde, kan vi alle gøre en lille, men værdifuld indsats for at bevare Endelave som et godt sted at væ- Det er derfor nu, at der er mulighed for, at Endelave
re for både mennesker og dyr, og som samtidigt By og Havn kan få nattemørket tilbage, så mælkevejen og stjernehimlen igen kan opleves over Byen
tilgodeser et økonomisk hensyn.
og Havnen.
I 1930 producerede Endelave Kommune jævnstrøm
på eget elværk og ved kommunesammenlægningen 27. december 2016
med Horsens Kommune i 1970 skiftedes jævn- Jan Knudsen, arkitekt
strømmen ud med vekselstrøms generatorer. I 1974 Endelave Strandvej 8
etableredes et søkabel fra fastlandet, siden er forbruget af energi og lys steget eksplosivt.
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Så fik vi det nye år skudt i gang. Tiden siden sidst
har jo været præget af traditionerne i forbindelse
med julen.
I slutningen af november holdt vi juleklippedag på
skolen, med nogle benhårde produktionsmål for øje
– der skulle produceres julepynt i så stor en mængde, at det kunne række til at julepynte færgen. Vores forældre gik til opgaven med krum hals og vi
takker for den store indsats der blev lagt for dagen.
Vi ved, at fletning af julehjerter byder på finmotoriske udfordringer, men I løste opgaven til topkarakter.
Det gjorde os i stand til at foretage den traditionelle
og højt skattede julepyntning af M/F Endelave så
tidligt, at færgen stod klar til jul inden 1.december.
Tirsdag den 6. december var vi med Jens Peder på
den årlige udflugt for øens børn. I år gik turen til
Moesgård Museum, hvor vi brugte dagen på at un-

Gang i klippe-klistreriet
Foto: Karsten Jensen

kirken og igen i år leverede Endelave Skoles mixede
Luciateam en flot præstation. Det er en af de dejlige
ting ved julen – genkendelsens glæde. Og for os er
det dejligt at kunne bidrage til at skabe en god og
hyggelig stemning ved dette arrangement.
Vi fik også den lille juleaftenslignende ting, vi havde
gået og drømt om et stykke tid. Nemlig en dag, hvor
vi kunne påbegynde udpakningen af alt vores dejlige, nye båludstyr. Vi fik startet på opgaven, men
måtte hurtigt erkende, at det ville medføre et voldsomt roderi hvis vi bare ukritisk pakkede det hele
ud. Der er simpelthen så meget, at det næsten er
uoverskueligt. Så vi valgte at finde nogle udvalgte
ting frem, et lille udendørs komfur og en tilpas stor
emaljegryde samt nogle grydeskeer og noget bestik.
Så kunne vi nemlig få lavet os en gang suppe – noLucia i kirken
Foto: Karsten Jensen
get som bekom både børn og voksne vel i vinterkulden. Næste skridt i udviklingen af vores udeområde
bliver så et skur, hvor vi kan opbevare tingene på en
dersøge os igennem Danmarks oldtid, lige fra jæger- ordentlig og overskuelig måde så det bliver til at finstenalderen og op til middelalderen. Det nye Moes- de ud af for brugerne.
gård har virkeligt fået et spændende museum op at
stå. Ud over at udstillingerne er særdeles veltilrettelagte, så er der mulighed for masser af interaktive
forløb – der er masser, som gør et museumsbesøg
interessant og givende for børn. Det kan anbefales.
Og Jens Peder er jo fantastisk at have med på tur.
Han har altid den store tegnebog med, så igen i år
kunne vi runde oplevelsen af med en superlækker
frokost i museets cafe.
Søndag den 11. december var der julegudstjeneste i
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Allerede nu er der efterspørgsel på mulighederne for
at bruge vores udeområde, både af skoleklasser –
men også af privatpersoner - til det kommende år.
Så vi er ikke i tvivl om, at den store indsats der blev
lagt for dagen i 2016 giver bonus til øen på sigt.
Vi fik lige afsluttet vores natur/teknik emne om havet, med at åbne en fisk og se, hvad den indeholdt.
Efter de 3 minutters obligatoriske ”adwr” gik ungerne på med krum hals og kom igennem mavesæk,
gæller, finner, svømmeblære og andet. De undersøgte kadavere blev bundet fast til havebordet på
bagsiden af skolen efterfølgende, med håb om at
måger eller i bedste fald – havørnen – ville vise interesse for dem. Men nej – det blev kattene, som fik
en festdag.
I 2016 oprustede vi
også ganske voldsomt
på Facebook. Der er
stort set ikke gået en
uge, hvor vi ikke har
kunnet bringe en positiv historie – stor eller
lille – om livet på en af
Danmarks
mindste
skoler. Det har haft en
stor PR-effekt. I de
uger hvor der slås store historier som f.eks.
børneopera op, er der
op mod 3000 personer,

På tur med præsten
Foto: Karsten Jensen

som viser interesse for vores aktiviteter. Og det er
ikke bare danskere med tilknytning til øen, som følger med. Vi har ganske mange norske følgere også.
Og der har ikke været en journalist eller lignende på
besøg, uden at de efterfølgende har fortsat med at
vise interesse for skolen. Lad os håbe, at dette indtog i Cyberspace på sigt fører til, at nogen ”bider til
bolle” for alvor og giver dem selv og deres børn den
store oplevelse det er at bo, vokse op og gå i skole i
et lille ø-samfund.
Med disse ord vil vi fra Endelaveskolen ønske velkommen til 2017. Vi satser på fortsat at levere gode,
beskrivende, relevante og sjove historier fra vores
hverdag.
Karsten Jensen, ø-skolelærer

Det nye udstyr indvies
Foto: Karsten Jensen
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BEBOERFORENINGEN
Seneste nyt
Vi har holdt et møde med borgmester Peter Sørensen, kommunaldirektør Niels Aalund og chef for
færgen Jørgen Broch. Her vendte vi de forskellige
problemer, der har været ift. færgen den seneste
tid.
Der er ikke tegn på, at der sker de store forandringer på færgen i den nærmeste fremtid. Der er ansat en aflastning for Jørgen Broch i ledelsen. Chalotte Smed hedder hun og hun skal derudover skal
hun afløse driftsleder Tage Sønderby som går på
pension. Vi har været til endnu et møde med hende
og Jørgen Broch.
Der er noget, der tyder på at der kan komme et nyt
kursus for navigatører, i at komme ind og ud i lejerne i stærk blæst. Vi synes dog, at det er gået
godt indtil videre! Måske har vinden ikke været i
det forkerte hjørne endnu!
Vi skal holde nyt møde i slut feb., så der vil vi få
mere info fra færgeledelsen!
Vi er i gang med at få det nye postnr. igangsat og
der er kontakt med borgerservice i Horsens. Der vil
blive rundsendt en form for ja/nej-spørgeskema
som e-post. Dem, der har frasagt sig e-post, vil blive opsøgt af en fra bestyrelsen! Som omtalt i sidste
nummer af bladet vil det nye postnummer blive
8789.
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Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i
Endelave Beboerforening
lørdag den 11. februar 2017 kl. 14.00
i gymnastiksalen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om 2016 og visioner for 2017
3. Revideret regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag – som er modtaget rettidigt.
5. Valg af bestyrelse:
På valg: Maja S. Hoé (genopstiller) og
Pia Briesemeister (genopstiller ikke)
Valg af: 2 suppleanter (vælges for et år)
Valg af: 2 revisorer (vælges for et år)
Valg af: 1 revisorsuppleant (vælges for et år)
Valg af: 1 ø-repræsentant og 1 suppleant
Jens Olsen genopstiller
Valg af: 1 repræsentant og 1 suppleant. til
Landsbyrådet
Jørgen Holm og Maja S. Hoé er på valg og
begge modtager ikke genvalg.

Der vil blive afholdt et møde til marts hos borgmester Peter Sørensen. Her skal der diskuteres turisme-fremstød og nye turisme-tiltag. Ny ø-guide To- 6. Evt.
ve Yde vil deltage sammen med Maja Hoé og undertegnede fra beboerforeningen, gode ideer modtages gerne. Kontakt os enten personligt, eller send På vegne af bestyrelsen
os en mail på info@endelavebeboerforening.dk
Jens Laurits Olsen
Vi ses til generalforsamlingen d. 11. feb. - husk, at
der vil være lækker lagkage!
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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 8. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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februar - marts 2017
kendte brudevals, virtuose stykker samt komponisterne
J.L.F Mendelssohn, C. Nielsen og J.T.H Gade, som han inspireSom bekendt er faste en tid hvor man holder igen med mad og
rede og lod sig inspirere af.
drikke, for at nyde det så meget mere, når der bliver åbnet igen
Koncerten består af to halvdele på ca. 45 minutter; i pausen er
for godteposen.
der en forfriskning.

Faste

Der skulle åbnes for noget godt i nogle få dage inden fasten. Nu
er det sådan, at når vi når fastelavn, så kan vi ikke klemme en
eneste fastelavnsbolle mere ned, for vi har spist dem siden jul.
Mere grelt er det med julefasten. Og mange vil nok spørge, om
der er noget, der hedder det. Men det var der i gamle dage. Fra
mortensaften, hvor den jo får på alle tangenter med and/gås og
tyk brun sovs, og så frem til jul var en fastetid. Så man kunne
glæde sig til julens kulinariske orgie.
Hvorfor alting har ændret sig til at vi er ved at være trætte af
julemad inden jul er et godt spørgsmål. Hvorfor holder vi så
mange julefrokoster inden det bliver jul? Hvorfor spiser vi klejner og småkager fra oktober måned? Der er selvfølgelig en kommerciel interesse i at vi overspiser en lang periode. Og med introduktionen af julefrokoster på arbejde og med venner, så var man
nødt til at lægge dem før jul, da julen er helliget familien.
Det tager lidt af juleglæden, at man er kørt træt i julens mange
specialiteter inden det bliver jul. På samme måde som glæden
over juletræet hos mange er henvist til adventstiden. Når det bliver jul, kan vi ikke mere.
Helt så slemt er det ikke med fastelavn. Det er kun kager det
handler om. Men alligevel; hvis man vidste at den første fastelavnsbolle blev serveret, når katten var slået af tønden, ja det er
lige før mit mundvand begynder at løbe ved tanken. Nu bliver
højtiden blot afslutningen på lang tids bollespisning; og man
klemmer en enkelt ned for et syns skyld. Og glæder sig til at leve
af gulerødder indtil påske.

De skriver om sig selv:
Vi er tre ambitiøse unge kvinder, der sammen har dannet strygetrioen Trio col Basso i november 2014. Fælles for os er, at vi alle
brænder for kammermusikken. Lige fra første gang vi spillede
sammen, oplevede vi en helt særlig energi, og det stod hurtigt
klart for os, at vi skulle spille sammen. Siden da er det blevet til
mange koncerter.
Ud over det særlige sammenspil og venskab, der er opstået imellem os, er vi forbundet af vores fælles ambition for musikken.
Nemlig at den skal ville noget. Den skal røre og overraske publikum, og det er det mantra vi arbejder ud fra - både ved udvælgelsen af repertoire, gennem vores arbejde med musikken og frem
til koncertopførslen.
Trioen består af:
Freja Guldberg Larsen - violin
Silke Kirstine Kidholm - violin
Ida Guldberg Larsen – cello
Gratis entre

Trio col Basso
Koncert d. 25. marts kl. 16.00 i Endelave Kirke.
I anledning af Niels W. Gades 200 års fødselsdag i 2017 turnerer
vores strygetrio, Trio col Basso, med en musikalsk fortælling om
den danske komponist, som har skrevet utallige kendte værker,
men hvis liv de færreste kender til. I virkeligheden levede han et
utroligt spændende liv som den første danske komponist, der
slog igennem internationalt.
Koncerten er formet som en fortælling og vil føre publikum på
en rejse gennem Niels W. Gades liv. På vejen møder vi bl.a. den

Trio col Basso

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

12

51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
21 28 24 16
29 62 09 89
75 64 32 33
75 68 90 17

Næste menighedsrådsmøde:
torsdag d. 2. marts 2017
Kl. 10.00 i Præstegården

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 12. marts er der Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi vil prøve at få en husstandsindsamling sat i værk på Endelave efter et par år på lavt blus.
Indsamlerne mødes til en kop kaffe og en hjemmebagt bolle kl. 10. Man går/kører så ud på ruten og vender tilbage, hvor der så vil
være en andagt i præstegården kl. 11.30.
Folkekirkens Nødhjælp tror på en verden fri fra sult og undertrykkelse. Det er det, vi kæmper for, der hvor nøden er størst.
Det gør vi ved at uddele nødhjælp og forebygge katastrofer, vi bekæmper sult og styrker demokrati og menneskerettigheder. Vi forebygger hiv og aids, og vi skaber trygge samfund fri for våben og miner.
Vi arbejder med rettigheder og ligestilling mellem kønnene i alt vores arbejde. For at sikre basale menneskerettigheder taler vi verdens fattigstes sag både nationalt og internationalt. Det er det, vi kalder politisk fortalerarbejde.
Øen har tidligere ligget i top 3 mht. indsamlede midler i fht beboere. Så det er da et forsøg værd at nærme sig dette igen.
Man er selvfølgelig velkommen til andagten (gudstjenesten) i Præstegården selv om man ikke har samlet ind.
Hvis man vil samle ind, så henvend jer senest et par dage før til Jens Peder Baggesgaard

Kirkelukningen
Som nævnt i sidste blad er kirken lukket fra d. 23. januar til 24. marts for at få installeret nyt varmeanlæg.
Vi holder i perioden det jeg har kaldt andagter, dvs. små gudstjenester evt. med alternativ altergang.
Hvis det ulykkelige skulle ske, at man har brug for en kirke til en begravelse/
bisættelse, så henvend jer til præsten, så finder vi ud af hvor og hvordan vi gør.
Det er jo ikke så let som på fastlandet bare at bruge nabokirken, men vi skal nok
få det løst.
Vi åbner kirken igen med koncert d. 25. marts og højmesse d. 26. Så kan vi jo
håbe, at det ikke er blevet for varmt, så alle kan mærke forskellen på om varmen
kommer fra radiatorerne eller fra de elektriske konvektorer, der sættes under kirDa kirken er lukket i den kommende periode,
kebænkene.
nævnes kun den hvad der sker:

Gudstjenester

Højskoleformiddag
Onsdag d. 22. marts kl. 10.00 i Præstegården
Som det nok er gået op for de fleste, så fejrer vi i år 500-året for reformationen.
Eller rettere for Luthers opslag af sine teser på kirkedøren i Wittenberg, da reformationen jo var en proces over længere tid.

FEBRUAR
søndag d. 5.

Kyndelmisseandagt med
børnene
Kl. 14.00 i Præstegården
Jens Peder Baggesgaard

I den anledning er der udsendt et skrift til samtlige husstande i Horsens Kommune. Vores egen Jesper Hyldahl har været med til at lave dette festskrift, og han vil
denne dag tage fat i forskellige aspekter af Luther og af reformationen, og måske
også indlede en samtale om, hvad den har betydet for os.

søndag d. 26. Fastelavnsandagt i
Kl. 14.00 i gymnastiksalen
Jens Peder Baggesgaard

Programmet er:
10.00 - 10.30: Kaffe og sang
10.30 - 11.15: Foredrag
11.15 - 12.00: Spørgsmål, diskussion, samtale
12.00 - 13.00: Frokost
Menighedsrådet er vært ved frokosten, men vi beder om tilmelding senest d. 19.
marts til jhy@km.dk eller 21 27 17 72

MARTS
søndag d. 12. Andagt
Kl. 11.15 i Præstegården
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 26. Midfastesøndag
Åbning af kirken
Jesper Hyldahl

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

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
21 39 19 70
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LÆGEURTEHAVEN
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Nyt fra Endelave Lægeurtehave
Bestyrelsen kan med stor glæde meddele, at Endelave Lægeurtehave er forpagtet ud til Alberto Elisetti og Pia Hinteregger fra 1. Maj 2017.
Det nye forpagter par kommer fra Fyn og har stor
mod og lyst til at føre Lægeurtehaven videre både i
sin nuværende form og med nye tiltag.
Alberto er født i Italien, men har boet mange år i
Danmark og er bekendt med det danske øliv, idet
har boet flere år på Drejø. Alberto er uddannet kok
og turistfører. Derudover har Alberto drevet en
økologisk restaurant på Fyn.
Pia er pædagog og har stor interesse i planter, urter og udeliv. Pia vil også gerne forny Lægeurtehavens hjemmeside og gøre den mere spændende, og Pia
Alberto
det er tiltrængt.
Det nye forpagter par vil fortælle mere om sig selv
og deres planer for lægeurtehaven i en artikel i En- I december holdt bestyrelsen julemarked i cafeen
delavebladet i aprilnumret.
med rigtig mange besøgende. Det var en hyggelig
dag og der var god omsætning i boderne.
Hvis det kan lade sig gøre, vil de komme og hilse
på til generalforsamlingen den 4. marts.
I januar og februar kommer Birthe Olsen og Mette
Lægeurtehaven åbner som altid den 1. maj og invi- Munk rundt på øen og opkræver kontingent til forterer til kaffe og kage.
eningen inden generalforsamlingen, som er den 4.
marts fra kl. 14 til kl. 15.30. Ta´ pænt imod dem.
Foreningens medlemmer er fundamentet for Lægeurtehaven og sikrer dens eksistens.
Følg med på Lægeurtehavens hjemmeside, i Endelavebladet, på pælene og Lægeurtehavens facebook
side.
VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN
På bestyrelsens vegne
Sanne Gyde

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

DRIK DIG GENNEM ENDELAVE
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ning eller sukker. Forfatteren til bogen ”Ukrudt”,
Rasmus Leck Fischer
sværger til at bruge lidt
karamelliseret sukker til
at afrunde smagen med.
Jeg har ikke selv prøvet,
men ideen lyder spændende.
I slutningen af middelalderen, da “livets vand” blev Husk altid, at krydderkendt i Danmark, blev drikken betragtet som medi- snapsen skal smages til
cin, og udelukkende medicin! Det var et universal- undervejs i processen!
middel mod bl.a.: betændelse, depressioner og mavepine, og ved at krydre brændevinen med urter, Tusindfrydblomster
øgedes den naturlige helbredelseskraft af det, den De fleste kender de små
blev krydret med.
tusindfryd eller ”bellis”,
I gamle dage var der et problem med smagen af som ofte blomstrer allebrændevinen, for kvaliteten var af en noget anden rede i marts. Pluk blomPilesnaps
standard, end vi kender i dag. Årsagen til dette var sterhovederne og fyld et
bl.a. fusel (et biprodukt ved gæringen), som gav syltetøjsglad kvart op.
snapsen en dårlig smag. Det kunne man jo imidlertid Hæld vodka over og lad snapsen trække et døgn.
rette op på ved at krydre snapsen med urter, bær og Klar til servering med det samme, og denne snaps
krydderier.
vinder ikke ret meget ved lagring.
Følgende nyttige lille skrift skulle være forfattet af en
(ukendt) læge i middelalderen:
Birkeblade
Fine, nyudsprungne birkeblade plukkes i april/maj og
Rygterne om at indtagelse af brændevin kan føre til kommes i et sylteglas til det er kvart fyldt. Vodka på
selvantænding
og lad det stå en uge. Filtreres og lagrer et par uger,
er stærkt overdrevne. Kun meget få exempler er så smagen bliver mere mild og rund.
kjendte
og i alle tilfælde var der tale om meget velnærede Granskud
Quinder,
Nyudsprungne granskud plukkes i maj og et kvart
og der er indtil i dag ikke ført bevis for rygternes kor- glas skud fyldes op med vodka. Trækker en til to
rekthed…….
uger og filtreres. Kan lagres indtil jul og er god på
julefrokostbordet til en sildemad.
Selvom brændevinen efterhånden blev renere på
grund af flere destillationer og rensning med kul, Pilekviste
blev den først helt fuselfri omkring år 1900. Krydring I april skærer du små, nye pilekviste på ca. 10 cm
var dog blevet så almindelig, at både professionelle med blade på. Fyld et glas halvt med kvistene og
og private brændere fortsatte med at sætte smag på hæld vodka på. Trækketid mindst tre måneder. Efter
brændevinen. På et tidspunkt var traditionen med at filtrering, skal snapsen sandsynligvis fortyndes med
krydre snapsen ved at gå i glemmebogen her i Dan- mere vodka.
mark, men i de senere år er der igen interesse for at
lave kryddersnaps, og ikke mindst at kombinere en Så vil jeg lige slutte af med Halfdan Rasmussen´s
tur i naturen med at samle urter til sin egen krydder- skønne lille digt:
snaps.
Bid den ikke over venner,
Her vil jeg beskrive nogle af de urter, du kan finde i Drik den ud og skænk den i fred.
naturen i det tidlige forår, men først lige nogle gan- Selvom i har gode tænder,
ske få tommelfingerregler, der er gode at holde sig Brug dem ikke, kære venner
til:
Til at bide snapse med.
Inspiration til en forårstur med indsamling af
urter til kryddersnaps. I dette nummer handler
det om nogle af de snapseurter du kan finde i
naturen i det tidlige forår. Temaet ”drik dig
gennem Endelave” fortsætter resten af året
med artikler om, hvilke urter du kan samle og
lave kryddersnaps af til sommer, efterår og vinter.

Hvilken type alkohol? Kryddersnaps kan laves på fle- Venlig hilsen Tove Yde
re forskellige typer alkohol, men vil
man virkelig sætte præg på smagen med urterne, skal man bruge
en snaps, der er så smagsneutral
som muligt. Det kan f.eks. være
Brøndum klar, vodka, finsprit eller
Blå Ålborg. Vodka er den mest
neutrale, da der ikke er tilsat
smagsstoffer.
Trækketider? Blomster udtrækkes
på få dage, blade og stængler på
en til tre uger, rødder, grene og
frugter på nogle måneder.
Skal snapsen sødes? Tja, det er
smag og behag, men jeg synes at
mange kryddersnapse får en rundere og blidere smag, hvis der tilsættes bare 1 – 2 skefulde hon-
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Ø-VINTER
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Jeg sidder herinde i min lune hytte og skal skrive lidt om,
hvordan det er her på øen midt i vintertiden. Vi hører jo
om de skrækkelige ting, så som århundredets højvande
med kæmpe oversvømmelser til følge, og som vi lykkeligt
undgik, skønt tankerne dog gik tilbage til 2. nov. 2006, da
vi også kom med i møllen. – Og sneproblemerne mange
andre steder i landet har vi heller ikke mærket noget til.
Her skinner solen fra en skyfri himmel, markerne er grønne, hvis de da ikke lige står med langt, vissent og gråbrunt
græs, som dyrene kan gemme sig i. Temperaturen holder
sig lidt over frysepunktet det meste af tiden, så nogle buske er begyndt at få fornemmelser om forår, og de er begyndt at sætte blomster, som lyser op og varmer en vintertræt sjæl.
Der bliver læst en del bøger i denne tid, og jeg har netop
Fra den nye indhegning
læst en bog af den tyske forstmand Wohlleben om
Foto: Børge Birkmose
”træernes hemmelige liv”. Det var en fornøjelse at læse
den, og det kan absolut anbefales at stifte bekendtskab
med dette emne. – Jeg kom til at tænke på den store skade, som blev påført Louisenlund-skoven, hvor afløb
fra damme blev stoppet til, grøfter ikke blev vedligeholdt og mere eller mindre stoppet til af nedfaldne grene.
– Ideen bag dette var tilsyneladende, at man ville have området til at blive en sumpskov, - et begreb ornitologerne arbejder med og ønsker udbredt. – Det vil dog tage mange år, før noget sådant kan fungere med den
ændrede fauna, som hører til sådan et område. – Heldigvis blev Louisenlund solgt til nogle initiativrige personer, som straks gik i gang med at udbedre skaderne. Grøfter blev renset op, og nye grøfter blev gravet, så
vandstanden i hele området blev sænket.
Men skaden var allerede sket, og de fleste træer i skoven gik ud, da de
ikke kunne holde til, at deres rødder var helt dækket af vand. Selv birketræerne gav op, skønt de nok kan lide vand, men ikke i denne mængde,
de var udsat for. Det er anden gang, der er sket en stor ændring af skoven. – Første gang var først i 1800-tallet, da englænderne havde erobret
den danske flåde, og man så måtte i gang med at bygge nye skibe. –
Skoven bestod dengang af store egetræer, som var plantet med dette
formål for øje, og hele skoven, som dengang gik helt ind til de allerførste
huse i byen, blev fældet og fragtet fra øen.

Endelave Camping
og Hy eferie
Siger tak l gæster for
Sæson 2016!
Pladsen åbner 10. maj 2017.
Se www.endelavecamp.dk
Reserver på tlf. 24466465
mvh. Margith Holm
Ejendommen på 76 Ha
er sat l salg
seriøst interesserede
bedes henvende sig
l Jesper Madsen,
Landbrugsmæglerne, Vejleafd.
Se f.eks. www.boligsiden.dk
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Som noget nyt har Louisenlund-folkene lavet en meget stor indhegning i
samarbejde med Naturstyrelsen. Her er 13 dådyr og 2 dåhjorte lukket ud,
og skal være med til at pleje landskabet i denne del af skoven. Det bliver
spændende at følge disse smukke dyr, som øen tidligere har huset på Øvre, da kongen ejede denne del af Endelave som jagtområde, efter at den
øvrige del var blevet givet til en herremand, som betaling for krigstjeneste.
Jeg fodrer have-fuglene hver dag hele året rundt, men jeg har undret mig
over, hvor grøniriskerne er blevet af. Sidste år havde jeg omkring 15 af
denne art til at rydde foderbrættet for solsikkefrø om vinteren, og senere
på året kunne jeg normalt glæde mig over deres specielle sang. Jeg havde dog fældet mit rønnebærtræ midt i haven, og det var normalt her, jeg
havde grøniriskerne siddende og synge. Det er først her i starten af januar, jeg igen har set nogle få af dem
komme til foderpladsen. Gad vide
om de er trukket længere nordpå
pga. det varmere klima? – Men ellers har jeg rigtig mange andre arter, mest gråspurve og skovspurve,
som kan være her i så stort tal, at
min meget brede hæk kan se helt
brun ud, næsten dækket med fugle.
Musvitter og blåmejser er også flittige gæster hele året, og jeg tror, at
de nyder ikke at skulle dele med
grøniriskerne om solsikkefrøene. –
På jorden fodres for fasaner, duer og
rådyr med korn, og her er også en
livlig trafik.
Den milde vinter har fået mig til at
tænke på, om stenbiderne igen skulle komme omkring Endelave. Det er
efterhånden 15 år siden jeg sidst har
fanget nogen, skønt jeg har fisket en
del efter dem. – Det er lidt kedeligt

Fra den nye indhegning
Foto: Børge Birkmose

Ø-VINTER
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at høre om de mange fangster fra alle mulige egne,
og så være helt afskåret fra at smage den herlige kaviar fra disse fisk. Men jeg vil vente lidt, før jeg gør
mine forsøg. Der skal først komme forlydende om fiskenes ankomst fra andre egne. Vandet er jo stadig
koldt, og de fleste dage blæser det også, så det ikke
er en fornøjelse at driste sig ud på de krappe bølger. –
Skrubberne er jo fredet, indtil de har smidt rognen, så
de får også fred et stykke tid endnu. – Så håber jeg,
at vårsildene vil komme i større antal end sidste år,
da det næsten kun blev til en enkelt middag med

stegt sild og løgsovs, som er en af forårsretterne, vi
sætter stor pris på her i huset. Og denne herlige fisk
er nok en af de mest anvendelige til forskellige retter,
ja jeg behøver vist ikke remse dem alle op, da du sikkert selv kender mange af dem.
Ja, det er jo herligt at sidde lunt inde og drømme om
de kommende aktiviteter, og jeg håber du kan drømme med efter at have læst dette lille stykke.
Børge Birkmose

JAGTFORENINGEN
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RÆVEREGULERING - Lørdag 18.02.2017 kl.
11.00
Så er det igen tid til den årlige ræveregulering på
Endelave.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at sætte sig ud
efter ræve med rifler fra morgenstunden, dette er
ofte ganske effektivt på denne tid, da rolletiden her
er på sit højeste.

Solen står denne dag op kl: 07:35
HUSK der er tale om regulering, så ræven må skydes 1½ time inden solopgang
Selve rævejagten starter kl. 11.00, hvor vi mødes
ved Bøgaa hvorefter der vil være drivjagt med
hagl.
Slutteligt vil der være mulighed for at købe varm
suppe samt øl og vand.
Velmødt Endelave Jagtforening
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

ARRANGEMENTER 2017

FREDAGS-QUIZ

ÅBENT ALLE DAGE

Se den husstandsomdelte seddel
og hold øje med hjemmesiden

Alle fredage kl. 20.30

Se gældende åbningstider
på hjemmesiden

Kom frisk alle sammen!

Kongevejen 15 - Endelave - 8700 Horsens - Tlf. 75 68 90 21 - www.endelave-kro.dk - info@endelave-kro.dk
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Kis Jeppesen har skrevet sine erindringer i 2005 og fik dem
ikke færdiggjort pga. sygdom, men vi har redigeret og sammenfattet
materialet og bringer her 2. del.
Mit liv gennem mange år
Tilbage på Endelave
Efter at Svend og jeg havde haft forskellige pladser inden for landbruget på fastlandet, bl.a. hos mine fastre følte vi os rustet til at
vende tilbage til Endelave, hvor vi gerne ville ha’ vores eget landbrug. Vi blev gift 20.oktober 1951 og forpagtede ”Skriverhuset”, Vesterby 54, med 2 tdr. land jord, som vi dyrkede traditionelt med
korn, roer, 1 ko, 1 par grise og høns, som vi udvidede til lidt af en
hønsefarm. De første par år gav det en så god indtjening, at vi kunne betale vores gæld på 2000 kr. til Hornsyld Købmandsgård.
Vi boede som nabo til Kroen, Vesterby 52 B. Den var ejet af Henry
Jørgensen, som blev 60 på den tid, og ham var vi med til at fejre i 3
dage med øl og brændevin.
”Jeppely”, Vesterby 14 og Svends start som matros
på færgen
I starten af 1960’erne flyttede vi til Vesterby 14, hvor der havde været kro og forsamlingshus i mange år. Vi startede et pænt lille gæstgiveri og det var spændende for mig at lave mad til gæster og sørge
for, at de befandt sig godt.

Kis Jeppesen

Min søster Astrid var gift med Egon Jørgensen, og de boede på Søndermølle 15. Egon var ansat på færgen M/S Ravnsborg, men i pinsen 1960 blev han syg og var indlagt i 3 måneder på Silkeborg Sygehus.
Svend blev hans afløser og fortsatte efter Egons tilbagevenden, frem til han blev 62½ år. Det blev til 30
år på 3 færger på Endelave-Snaptun-Horsensruten, og han var en trofast og afholdt ansat, som sammen
med bådskipper Harald Sørensen, der havde endnu flere års sejlads, var en ”institution” på de færger.
Færgen M/S Ravnsborg (privatejet) 1950-1967 var ikke stor, og losning og lastning var meget mere besværligt og fysisk krævende end i dag. Den havde port i skibssiden og en lastemast, men alting blev manuelt håndteret på dækket. Der var plads til 2! biler, når man ved håndkraft havde flyttet bil nr. 1 lidt til
siden. Var kreatur/griserummet ikke optaget kunne der være plads til en bil mere, og bilerne var ikke
store på det tidspunkt! Grise var der mange af på øen, og på færgen var der plads til 125 eller 12 kreaturer. Dyrene blev jo også hejst ombord og skulle placeres i adskilte rum, så mange gange lugtede
Svend mere af grise end maskinolie, når han kom hjem. Selv om det var hårdt, var han altid godt tilpas
med sit arbejde, der var ikke 2 dage, som var ens og altid kontakt med mange mennesker som f.eks.
ved billettering, så vi vidste altid, hvem der kom til øen.
Kontrolassistent
En dag i slutning af 1950’erne fandt jeg på at ville være kontrolassistent, dvs. tage ud på gårdene og
tage mælkeprøver. Jeg rejste til Reballegård på et 3 måneders kursus og fik Johan Hoe’s stilling i 1960,
da han blev inseminør af køer. Der var nogle på øen, som troede at jeg havde fået offentlig tilskud til
kurset, men Svend havde stampet rør for at spare sammen til det. Vi havde kun 17 kr. om dagen i overskud, så vi var nødt til at lave et eller andet ekstra. Svend havde
lært af stampe rør af sin far, som var murer, og var rigtig dygtig til
det. –Nå, men kontroljobbet var hårdt, jeg skulle meget tidlig op
hver morgen og om aftenen skulle der laves regnskab, nogle gange
måtte jeg også arbejde både lørdag og søndag. Men det gav da en
årsløn på ca. 5000 kr., som faldt på et tørt sted.

Svend
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Vestervang på Vesterby 74 og Simon Knudsens hus på Kongevejen 41
Da min far døde den 14.april 1963 overtog vi Vestervangs-gården
med min mor og hvad det førte med sig. Vi betalte 50kr. pr. måned
og det var mange penge dengang. Jeg begyndte at gå ud og gøre
rent m.m. hos folk for 1 kr. pr. time og jeg følte mig rig for nu tjente
jeg mine egne penge.
Efter 7 år på gården solgte vi den og købte Simon Knudsens hus og
flyttede til byen på Kongevejen 41, som blev betegnet som Østerby
41. Så ringede jeg til Horsens Kommune og fortalte, at vi var utilfredse med den adresse og at det lød som et telefonnummer på
Læsø. Vejen har altid heddet Kongevejen, og da vi gik i skole blev vi
fortalt, at kongen gik i land her under svenskekrigen – og det troede
vi så på – dengang! Men vejnavnet blev ændret til Kongevejen, der
er den længste vej på øen.
Ja, vi oplevede meget i vore unge dage. Vi har holdt af musik og
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dans og købte en radiogrammofon og
en masse grammofonplader af den
slags, der gik i stykker, hvis man tabte
den på gulvet. Vi havde vel nok, set
med
nutidens
øjne,
øens
første
”diskotek” hjemme hos os selv. Det blev
tit samlingsstedet for mange af de unge, som følte sig fri og kunne snakke
om alt, og somme tider blev det til en
sving om, men altid uden øl eller skarpe
ting. Det kom først langt senere.
Endelave telefoncentral
Følgende er beskrevet fra Jysk Telefons
arkiv ca. 1982:
Statslandtelefonstation på Endelave oprettet i august 1898. Overtaget af Jydsk
Telefon i 1922 med 16 abonnenter. Første kendte bestyrer fra 16.februar 1913
var Fritz Emil Petersen, Søndermølle 10,
Gæstgiveriet ”Jeppely”
der 1. september 1945 blev efterfulgt af
en søster, Elna Petersen. Fra 1. november 1963 var bestyreren Astrid Edelholt Jørgensen,Søndermølle 15, indtil 1. februar 1971, hvorefter en
søster Kirsten Jeppesen overtog stillingen, indtil centralen blev automatiseret 13. juni 1972 med anlægstype ARK 522. Antal abonnenter installeret i 1981: 200
Da Astrid, Egon og deres 2 piger flyttede fra øen rykkede
Svend og jeg ind i ”centralen” på Søndermølle 15, og jeg
bliver ansat som bestyrer af telefoncentralen.
(3. og sidste del i næste nummer.)
Inge Grosen
Endelave Museum
Det forventes, at Museet afholder generalforsamling i
marts måned. Hold øje med pælene!

MS Ravnsborg i vinteren 1963

Lodsning af grise i 1963

Foto: Sanne
Ørnevej
18 Gyde
| 8766 Nørre Snede | tlf. 75 77 10 40 | www.nrsnede-avis.dk | mail@nrsnede-avis.dk
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Strandinger på Endelave 3
Der strandede mindst 70 skibe på Endelave og
nærliggende grunde mellem 1837 og 1987, viser nye kilder. Det giver knapt en stranding
hvert andet år i gennemsnit, men mellem 1900
og 1940 skete 50 strandinger på 40 år, dvs.
godt én stranding om året. 37 strandede skibe
var danske, mens 25 var hjemmehørende i et
af vore nabolande, resten var ukendt. 23 skibe
kom fra en dansk havn, mens 24 kom fra en
havn i et naboland. Ved 48 strandinger er det
angivet, hvad lasten bestod af. 13 sejlede med
kul, 9 med træ, 8 med korn og mel, 6 med sten
o.l., 3 med handelsgødning, 3 med majs og
oliekager, 3 med fisk og 1 med stykgods, mens
2 var uden last. Det er med andre ord en bred
vifte af grove produkter, der skulle sikre at
samfundet kunne fungere i et nært handelssamkvem med landene rundt om Østersøen og
Nordsøen på et mylder af småskibe. Endelave
lå midt i dette omfattende transportnetværk.
Fra 1837 til 1876 blev 8 skibe slået til vrag,
mens det enlige strandede dampskib kom fri
ved egen hjælp. I løbet af de følgende 110 år
bliver kun 7 skibe slået til vrag. Det må skyldes, at dampdrevne skibe nu var i stand til at
trække strandede skibe af grunden, naturligvis
mod en passende betaling. Svitzers BjergningsEntreprise blev 1872 omdannet fra et lille privat
selskab til et stort aktieselskab med mange
dampdrevne bjergningsfartøjer, som kunne rekvireres pr. telegraf. Dertil kom dampskibet
Vulcan og senere Agda fra Horsens, som fik
ekstra arbejde ved bjergning af strandede skibe. En stadig større del af skibene i de indre
danske farvande blev fra sidst i 1800-tallet
dampdrevne og fra først i 1900-tallet også motordrevne. Det blev lettere at styre fri af kysten
i hårdt vejr og selv trække sig fri af grunden
ved højvande.
Ved 46 skibe er det angivet, hvorfor skibet strandede.
For 17 skibe var den vigtigste årsag ringe sigt i form
af tåge, dis eller snefog, og for andre 17 skibe var det
storm, kuling eller strøm, som skabte strandingen.
For 7 skibe skyldtes det navigationsfejl, og dertil kom
for 5 skibe enten is, læk eller mørke. Der er kun få
strandinger fra juni til august, mens strandingerne
ellers er nogenlunde jævnt fordelt over året dog med
særligt mange i november og december. Mange skibe
var lagt op om vinteren, men de, der sejlede om vinteren, var udsat for mange farer. 46 af skibene strandede på selve Endelave, 16 strandede på Svanegrunden og 8 på de fladvandede grunde lige nord for Endelave. Strandingerne på selve Endelave skete især
på østsiden, på Lyngerhage og på sydsiden, hvor det
dybe vand kommer tæt på kysten. Oplysninger om de
mange strandinger er hentet i samtidige aviser og
protokoller over søforhør. Vi vil se nærmere på tre
eksempler på dramatiske forlis i 1900-tallet.

Samsø, da det pludseligt blæste op. Samtidig sænkede der sig en tæt Taage over Kattegat, og disse omstændigheder bevirkede, at Kaptajn Sjøblom og Styrmanden mistede orienteringen og drev ind paa Svanegrunden, der ligger ca. en Mil øst for Endelave. Her
stødte »Nordsø« haardt paa Grunden ved 4½-Tiden,
og alle Bestræbelser for at faa Skibet af Grunden ved
egen Hjælp mislykkedes.
Det viste sig snart, at »Nordsø« ved Grundstødningen
var sprunget læk. Vandet strømmede ind i Lasten og
Opholdsrummene, og Situationen begyndte at blive
faretruende. Da Mørket sænkede sig over Havet, besluttede Kaptajnen at afbrænde Nødblus for at tilkalde Hjælp. Pa Endelave havde man set Strandingen i
Skumringen, men man var ikke klar over, om Skibet
kunde komme fri ved egen Kraft, og afventede derfor
Nødsignalerne.

Stranding paa Svanegrunden ( Horsens Folkeblad mandag d. 15. december 1930)
”For nogle Dage siden afsejlede den finske, firemastede Skonnert »Nordsø« af Vasa, Kaptajn Sjøblom,
fra Vasa med en Tømmerladning til Odense. Straks
efter Rejsens Begyndelse led Skonnerten Motorskade
og maatte søge Nødhavn i Danzig, hvorfra den afsejlede Fredag Morgen, efter at den havde faaet Motoren repareret.

Da Skibet begyndte at blusse, traadte Svitzers Repræsentant paa Øen i Funktion og underrettede telegrafisk sit Selskab, der sendte Bjergningsdamperen
»Svava« til Strandingsstedet. »Svava« laa hele Natten ved det strandede Skib, men det var umuligt at
komme i Forbindelse med Skibet før ved Daggry. I
Gaar Formiddags gik Horsens Dampskibsselskabs
»Agda« ud til Strandingsstedet, men da »Svava« allerede var ankommet, kom den ikke til at yde nogen
Hjælp. »Agda« vendte tilbage til Endelave ved Middagstid uden at have været i forbindelse med
»Nordsø«.

Lørdag Eftermiddag naaede Skibet Farvandet omkring

»Svava« sendte derimod Baade over til den finske
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Skonnert og tog i Løbet af Formiddagen hele Besætningen – 10 Mand og en kvindelig Kok – ombord.
Mandskabet havde god Tid til at forlade Skibet og fik
alle Ejendele og Køjeklæder med sig. For en sikkerhed
Skyld tog Kaptajn Sjøblom, der er en ældre Mand,
Skibets Journal, Kronometer og nautiske Instrumenter
med om bord i »Svava«, der straks efter sejlede til
Kalundborg, hvor Mandskabet blev sat i Land.
Blandt de reddede var ogsaa Skibets »Mascot«, en
mægtig graa Hankat, der øjensynligt var glad for at
faa fast Grund under Poterne. Besætningen var meget
udmattet, da den ikke havde været til Køjs hele Lørdag Nat, dertil havde Skibets Stilling været alt for truet. Besætningen blev ført til Sømandshjemmet i Kalundborg, men da dette kun kunne rumme en Del af
dem, blev Resten anbragt paa Missionshotellet.
Den strandede Skonnert staar meget haardt paa Svanegrunden, og den er efterhaanden blevet fyldt med
Vand. Man mener derfor, at det ikke bliver helt let at
slæbe den af grunden, men den kan i alle Tilfælde flyde paa Lasten. »Svava« er i Formiddags afsejlet fra
Kalundborg og vil i Eftermiddag paabegynde Bjergningsarbejdet.”
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Anmærkning: Søretten har intet udtalt om Aarsagen
til Strandingen. Ministeriet maa efter det i Sagen oplvste antage, at Strandingen skyldes skødesløs Navigering i Forbindelse med den Omstændighed, at Føreren
ikke blev varskoet, da Vejret blev usigtbart.”
Dramatisk Stranding ved Endelave (Horsens Folkeblad tirsdag d. 22. november 1949)
”En 26 Tons Fiskekvase tilhørende A/S Alfred E.
Borch, Kolding, er strandet paa Nordspidsen af Endelave. Fiskekvasens to Mands Besætning oplevede en
meget dramatisk Nat, før den blev reddet, idet Fiskekvasen hurtigt fyldtes med Vand, og en haard Sø stod
ind Kysten. Det er endnu uvist, om Fiskekvasen kan
bjerges, men to Kuttere fra Grenå gik i Morges til Assistance. Skibets Last, 14.000 Pund levende Aal, er
forsvundet ud i Kattegat.
Den dramatiske Stranding fandt sted allerede i Lørdags. Fiskekvasen sank hurtigt, men heldigvis var det
saa meget Lavvande, at Skipperen, Søren Petersen,
Fredericia, og Styrmand kunde redde Livet ved at lukke sig inde i Styrehuset. Søndag Morgen reddede de
sig i Land i Jollen.”

Søforhør om »Kaj«s Stranding. (Horsens Folke- Ved søforhøret i Tranebjerg d. 30. 11. 1949 blev det
blad fredag d. 6. marts1936)
beskrevet således: ”Motorjagten A. E. Borch af Kolding, 26 B. R. T., var bygget i 1906 af eg og fyr. På
”I Herredretten afholdtes i Gaar Søforhør i Anledning rejse fra Køngsgaard Bro (på Helgenæs) til Kolding
af Skonnerten »Kaj« Stranding ved Endelave. I forhø- med fisk grundstødte den d. 19/11 1949.
ret oplyste Kaptajnen, at Skibet var sejlet fra Rønne
den 20. Februar lastet med 20.054 kg Brosten og 76 Kl. ca. 17.30 pejledes Vesborg Fyr i Øst til Nord. Der
Tons Kantsten. Besætningen bestod af to Matroser styredes en Sydlig kurs, og det blæste en frisk Sydforuden Kaptajnen. Paa grund af diset Vejr og Frost østlig kuling med let diset vejr. Strømmen var Nordgik Skibet ind til København, og senere gjorde det et gående. Ca. 1 kvarter senere ændredes kursen til
Par Dages Ophold i Helsingør. Dem 27. Februar forlod Sydvest, og kort efter til Vestsydvest. Senere styredes
det Helsingør paa Vej mod Horsens. Ved Samsø fore- atter Sydvest. Kl. 18.15 grundstødte A. E. B. ca. ½
tog Kaptajnen en Pejling for at blive klar over Strøm- sømil Øst for Endelaves nordspids og blev stående. D.
men i Store Bælt. Da Vejret var roligt og stille, overlod 20/11 kl. ca. 8.00 gik besætningen - 2 mand - i jollen
han Styringen til Bedstemanden. Efter en Times forløb og roede i land. A. E. B. er senere blevet slået til
vaagnede han imidlertid ved et kraftigt Ryk i Skibet. vrag.*
Det viste sig da, at Skibet havde taget Grunden. Ved
Hjælp af Vandpumpen havde de holdt det fri for Vand Anmærkning: Ministeriet må antage, at grundstødnini Nattens Løb, men ved 6-Tiden om Morgenen havde gen skyldes, at der blev styret en gal kurs som følge
de forladt Skibet i en Jolle. Man havde i øvrigt søgt at af, at kompasset havde for ringe indstillingskraft.”
tilkalde Assistance ved at opsende Raketter og affyre * Skibet ligger stadig som et tilgængeligt vrag 1,4 km
Kanonskud.
nordøst for Øverste Ende (Vragguiden).
Derefter afhørtes Matroserne og Sognefoged Bull, En- Anders Grosen
delave. Under Sagen er det oplyst, at Skibet var forsikret for 20.000 Kr. og Lasten for 3400 Kr. Skibsvraget, der endnu ikke er bjerget, er købt af Entreprenør
Østergaard, Vejle, for 1500 Kr. Entreprenøren er for
Tiden i færd med at anlægge en ny Havn paa Endelave.”
Af søforhørets protokol for d. 5. marts 1936 fremgår
det, at motorskonnerten Kaj af Nyborg strandede og
forliste d. 27. februar 1936 ved Endelaves sydlige
kyst. Skibet var på 60 registertons og bygget i 1904
af eg, bøg og fyr. Den var på rejse fra Rønne til Horsens med sten. I søforhørsprotokollen står der: ”Kl.
ca. 20.30 passerede Kaj under en frisk Sydøstlig Brise, Ljushage Lys og Fløjtetønde, da Vesborg Fyr havdes ret agterude, overlod Føreren Vagten til Bedstemanden efter at have givet denne Ordre til varsko,
hvis der skete noget, dog senest i Løbet af 1 Time.
Der styredes Vest til Syd. Noget senere blev Vejret
diset, og Vesborg Fyr tabtes af Sigte. Bedstemanden
varskoede ikke Føreren, og Kl. 22.20 tog Kaj Grunden
paa Endelaves Sydøstlige Pynt og blev staaende. Skibet er senere blevet Vrag.

4-mastet skonnert som det finske Nordsø (Wikipedia)
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ÅBNINGSTIDER M.M.
75 68 95 98

BIBLIOTEKET
onsdag
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Åben konsultation
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KONGEVEJEN 48
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51 22 02 82 og i øvrigt efter tidsbestilling

POSTBUTIKKEN

KONGEVEJEN 17

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

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

75 68 90 23

FALCK LÆGEHUS

HAVHORNET 4

1000 - 1500

Aftenkonsultation onsdag
efter aftale

Lægen
er på øen

onsdag
torsdag

Telefonkonsultation dagligt

1000 - 1700
800 - 1300
1000 -

1030

Ved akut sygdom eller skade, kontakt
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23

www.endelave.dk

-

GODS TIL ENDELAVE
•

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.

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

Sygeplejerske

Suzanne Larsen

75 68 90 23

Lægehuset Endelave

FALCK Lægehus

75 68 90 23

NRGi (elforsyning)

Driftsafdelingen

87 39 04 04

Renovation og udlån af containere

Carsten Jørgensen

21 27 50 70

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Spildevand / kloak

Horsens Vand

20 80 13 50

Vandforsyning

Frede Lassen

20 80 13 53

FORENINGER; BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Jens Laurits Olsen

21 29 93 50

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

75 68 90 26

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

Endelave Skole - skolebestyrelsen

Formand

Desirée B. Hougesen

21 22 98 42

Grundejerforeningen på Lynger

Formand

Walther Knudsen

29 72 87 25

Landsbyrådet - Horsens Kommune
Sammenslutningen af Danske Småøer

Kontaktperson
Repræsentant

Jørgen Holm
Jens Laurits Olsen

20 61 17 17
21 29 93 50

Sommer på Endelave musikforening

Kontaktperson

Lars Møller

60 29 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

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

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

Deadline: 21 dage før udgivelsesdato.
Vi henstiller til at deadline overholdes!
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke
garanteres medtagelse i kommende nummer.

Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man
kan nu også købe bladet som elektronisk webabonnement, se venligst længere nede på siden.

1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

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

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

6 udgivelser

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

9,00 kr.

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

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

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

info@endelavebladet.dk

Priser:

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

Frivillige bidrag modtages med tak på
konto nummer i Nordea:

Reg-nr:

2500

Kontonr: 0747 515239

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller Olsen
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
anders@endelavebladet.dk

Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 66 52 99
inge@endelavebladet.dk

24 63 98 33
tove@endelavebladet.dk
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