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Alice kom forbi Dagnæsskolen

EN ÆRA PÅ ENDELAVE ER SLUT
Vindmøllernes tid er slut
Per Barner Nielsen
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”Midt i Danmarks skønne have skjuler sig vor lave ø” her er jeg født og opvokset, her har jeg fundet mit
ståsted.
Jeg er født i 1950. Min far var murer, og min mor hjemmegående. Jeg var vel omkring et par år, da min
mor blev alvorligt syg af gigtfeber, hvilket medførte hyppige og ofte langvarige hospitalsindlæggelser.
Dette har nok været medvirkende til at jeg forblev enebarn, men Jeg husker egentlig ikke, at jeg savnede søskende , der var nok af legekammerater i nabolaget.
Jeg startede i skolen en aprilsdag i ’57, husker tydeligt at det var snestorm den dag, og at de børn der
boede udenfor byen havde svært ved at komme frem. Nu begyndte en ny epoke i mit liv, det var dengang, hvor der var mange børn i skolen, og vi kunne i de varme sommeraftener stille flere håndboldhold,
når vi muntrede os på sportspladsen.
Om vinteren (og den gang var der selvfølgelig altid is og sne) løb vi på skøjter på gadekæret, den slags
skøjter som man spændte på gummistøvlerne. Hvis man var rigtig heldig havde man skistøvler , det
havde jeg ikke. Jeg husker endnu tydeligt, hvordan skøjterne klemte de forfrosne tæer gennem støvlerne. Først flere år senere var julegaven et par hvide, rigtige kunstskøjter , nu var man virkelig noget!
Min skoletid sluttede med en realeksamen fra Glud skole, det var 3 år frem og tilbage ombord på gamle
”Ravnsborg ” i al slags vejr med Harald skipper ved roret. Det var også årene med nye kammerater og
drømme om alt det vi skulle nå , og ikke mindst se, når eksamen var overstået.
Disse drømme, fik en ung mand på landbrugsskole spændt ben for, i stedet blev det til en drøm om en
fælles fremtid ved landbruget, noget helt nyt for mig, jeg kendte såmænd knap forskel på, for og bag på
en ko!
Tyve år blev det til, før vi begge sadlede om og blev en del af Post Danmark. Nu fulgte en tid med et arbejde, hvor man pludselig havde fri hver weekend, og hvor den daglige kontakt, med såvel øboere, som
sommerhusfolk var berigende.
Nu nyder jeg så det privilegium det er at være pensionist. Tid til at nyde de mørke vinterdage med et
tæt sammenhold af venner, og ikke mindst mine dejlige strikkeveninder, som jeg mødes med en gang
om ugen. Vi er en blandet skare, men vi hygger os og inspirerer hinanden. Når vi samles alle 18 er stuen
tæt pakket.
Jeg har tid til at nyde foråret og sommeren, hvor øen emmer af liv, med glade feriefolk , og hvor børnebørnene invaderer huset, besætter alle værelserne, og hvor der flyder med vasketøj. Nyder kl. 5 møderne på terrassen, hvor dagens oplevelser bliver delt.
Jo livet er værd at leve, på det sted der blev mit. Stedet hvor der er højt til himlen, omgivet af hav, og
med de flotteste sol nedgange, mit Endelave.
Anna-Marie Søvang
Jeg giver stafetten videre til Line Olsen.
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Foredrag om Sydafrika v/ EFK
fredag d. 16. februar kl. 19.30
Endelave Kro

Højskoledag
onsdag d. 21. marts kl. 10.30
Endelave Præstegaard

Generalforsamling i Endelave Lægeurtehave
lørdag d. 17. februar
Endelave Lægeurtehave

Generalforsamling i Endelave Bådelaug
lørdag d. 31. marts kl. 11.15
Endelave lægeurtehave

Generalforsamling i Endelave Beboerforening
lørdag d. 24. februar kl. 13.00
Endelave Skole

Generalforsamling i EFK
lørdag d. 31. marts kl. 13.30
Endelave Kro

Generalforsamling i Museet
tirsdag d. 13. marts kl. 19.30
Endelave Bibliotek

Velkomstreception - mød de nye forpagtere på Kroen
lørdag d. 31. marts kl. 15.00
Endelave Kro

Retræte og Bibelmeditation
torsdag d. 15. marts kl. 10.00
Endelave Præstegaard

ENDELAVE APS
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Som nogen af jer sikkert allerede ved, har vi i bestyrelsen haft kontakt til
et par fra Fyn, som før jul var på besøg på Endelave for at se Kroen og
øen.
Efterfølgende har vi været i dialog hen over jul og nytår, og ind i det nye
år.
Vi blev enige om et gensyn på øen i søndags, d. 21. januar, og det udmøntede sig i en underskrevet forpagtningsaftale!
SÅ NU ER DET OFFICIELT – Endelave Kro får nye forpagtere
- og det allerede fra d. 1. marts 2018.
Det er derfor med glæde, at vi byder velkommen til Marianne og Henning
Brodersen, der præsenterer sig herunder:
Nye forpagtere af Endelave Kro
Den 1. marts er vi de nye forpagtere af kroen, og det glæder vi os rigtig
meget til. Vi har en masse ideer til kroens drift, men i første omgang ser
vi frem til at videreføre driften, som den er nu med ø- og krohygge i bedste stil.
Vi er et par, der har været sammen i mange år, har fire voksne børn, to børnebørn, og nu er tiden inde
til at skifte gear og afprøve en gammel drøm om at blive selvstændige og om at arbejde sammen. Sammen med drømmen om at blive selvstændige glæder vi os også rigtigt meget til at blive øboer. Vi har før
boet på en lille ø, og ø-livet er bare noget helt specielt, og noget vi har savnet.
Henning er oprindeligt uddannet snedker og har gennem tiden arbejdet i forskellige brancher, blandt andet hotelbranchen. Marianne er uddannet butiksslagter og lærer, og har lavet rigtig meget mad gennem
tiderne. Vi glæder os til at servicere kroens gæster med god mad, masser af smil og venlighed. Som udgangspunkt vil alt kunne lade sig gøre.
Vi ses på Endelave Kro!
-o-o-o-o-o-oVi ser frem til et godt samarbejde!
For at vi kan have en kro på Endelave, er det selvsagt af vital betydning at der er et kundegrundlag der
kan skabe en omsætning en forpagter kan leve af. Det er derfor bidende nødvendigt at vi alle støtter
kroen mest muligt, såvel ved selv at benytte den når muligheden byder sig, tænke den ind i diverse arrangementer og dagligdags gøremål, i det omfang vi overhovedet kan.
Brug kroen når du kan, selv et lille selskab/arrangement med en kop kaffe eller andet, er med til at skabe liv og omsætning på kroen, der er med til at trække flere til.
Vi håber, at alle vil tage rigtig godt imod vores nye forpagtere, og være med til at bakke om dem og deres nye ideer og projekter med Kroen.
Endelave Kro er et stort aktiv for Endelave, og er hvert år medvirkende til, at rigtig mange turister vælger at besøge øen – så støt positivt op om kroen og vær med til at udvikle Endelave
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen i Endelave ApS

3
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Hermed de seneste passagertal

september
oktober
november
december

2015
6166
4217
2583
2830

2016
5740
3814
2719
2744

2017
5127
3683
2643
2740

Med venlig hilsen
Endelave Færgefart
www.mf-endelave.dk

Økologisk Besøgslandbrug
Kongevejen 67, 8789 Endelave

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

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

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

DU RINGER – VI BRINGER

daglig levering til Snaptun Færgehavn
Åbningstider: mandag - fredag 7.00 – 17.00 lørdag 9.00 – 13.00

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde tlf. 76 83 21 00
juelsminde@xl-juelsmindegruppen.dk
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Lørdag den 3. Februar 2018 kl. 11:15
vil der være urnenedsættelse på Endelave kirkegård.
Efterfølgende er der en sammenkomst med lidt varm suppe,
øl, vand, kaffe m.m. i skolens gymnastiksal.

EN HILSEN
Kære Endelavitter!
En stor del af jer har det formentlig som jeg, at vi
lytter godt efter, når vi hører en helikopter over
øen.
Er det en turist i egen helikopter, en eftersøgning,
eller det, vi frygter mest, afhentning af en syg øbo.
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Det er både ø-sygeplejerske, læge, ambulanceførere , færgepersonale m.v.

Og hjælpsomheden er ikke kun i katastrofesituationen, men også ved hjemkomsten, hvor alle gerne
vil give et nap for at gøre det lettest muligt at vende hjem.
Jeg hører selv til dem, der lytter, og nu har jeg selv Ja selv den første aftens madlavning slap jeg for,
prøvet det.
da naboen forsynede os med en dejlig varm suppe.
Hele 2 gange endda, og det på under 2 måneder.
Med ovenstående vil jeg gerne svare de venner og
bekendte på fastlandet, der ind imellem spørger,
Når jeg skriver det her, er det, fordi jeg er så tak- hvorfor vi dog bor på Endelave.
nemmelig for at være tilbage i god behold.
Taknemmelig fordi vi har et sundhedssystem, der Hvis jeg kunne svare med ét ord, så skulle det væuden hensyn til udgifterne sender hurtig og livsvig- re DERFOR.
tig hjælp til os, uanset om vi bor midt i storbyen
eller på en lille, dejlig ø langt fra det pulserende liv. De bedste ø-hilsener
Jette Blume
Jeg er også taknemmelig over for jer her på øen,
der omgående træder til, når nogen har brug for
assistance i stort og småt.

BRUNE BIER
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De seneste 5 år har Endelave været hjemsted for Brune bier,
bedre kendt som Læsø bier. Endelave er godkendt af Natur Erhvervsstyrelsen som øparrings station for arten Apis Melifera Melifera eller i daglig tale ”brune bier”.
Der foregår avlsarbejde og honning produktion i mindre skala,
udover at vi er med i et europæisk projekt med bevarelse af lokale biracer.
Autorisationen som ø-parrings station er med udgangen af 2017
fornyet for en 5 års periode.
Derfor er det meget vigtigt at der ikke tilføres andre bier eller biracer til Endelave. Det er faktisk forbudt ved lov.
Er man interesseret i biavl og vil holde bier på Endelave er det ikke umuligt, det skal bare ske i samarbejde med os.
Vi kommer jævnligt på øen og igen i år vil vi slynge honning i lægeurtehaven 1- 2 gange, se div. opslag.
Interesserede er velkommen til at kontakte os på mail.
Hans-Jørgen – mail: havlit7@gmail.com / Troels – mail troelsdemant@gmail.com
Mvh Hans-Jørgen og Troels
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den for velfærds-og sundhedsudvalget Ellen T
Smidt vedr døgnpleje sagen der blev anket på Fejø.
Det var mens der var mest travlt med kommunalGodt nytår!
Det er måske ikke lige til at se det – men der er valget og her i januar rykker vi for svar. Ellen T
Smidt beklagede omgående sit manglende svar og
opgaver året rundt for bestyrelsen.
har sendt forespørgslen videre til rette sted. Vi afPost Nord varsler lukning af postruten på Endelave. venter svar.
Dette er uacceptabelt. Tanken fra PostNord er at
der på havnen skal være postbokse til alle og man Den 18. oktober havde Affald og Genbrug møde på
hver især selv har ansvaret for at hente sin post. Endelave. Der blev fortalt at lossepladsen ikke kan
Dette er en klar service forringelse og Post Nord blive liggende og der skal findes et nyt sted på øen.
har absolut ikke Endelave Beboerforenings ander- Der var mange forslag til, hvor og hvordan affaldet
kendelse for deres ønske. Det er ved at blive iværk- skal håndteres. Når der kommer nyt om dette fra
sat postbokse på andre øer – dermed er der ikke Affald og Genbrug kommer der en information hersagt at det også skal være på Endelave. Vi gør fra.
hvad vi kan for at undgå dette. Der er møde med
Husk generalforsamlingen lørdag d. 24. februar
PostNord senere i denne måned.
2018 kl. 14.00 i gymnastiksalen
Vores ønske om at der på Endelave er en Flextur
Nu er vi allerede i den 2. måned og et nyt og spænordning er afvist af Horsens Kommune.
dene år er forude.
Ved kommunalvalget blev Lone Blume valgt ind.
Lone Blume er nu næstformand i det udvalg, som På vegne af bestyrelsen
den gamle kommunalbestyrelse i sensommeren Maja S. Hoé
vedtog. Et ad hoc udvalg med særlig fokus på En-o-o-o-o-o-o-o-o-odelave

Nyt fra Endelave Beboerforening

Efter den nye kommunalbestyrelse er konstitueret
hedder udvalget: ”Udvalget vedrørende udvikling af
lokalsamfund”. Jørgen Korshøj er formand for udvalget. Vi er glade for at Lone Blume er kommet på
den rette stol, som kun kan blive positivt for Endelave.

Endelave Beboerforening indkalder til ordinær
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
I november rettede vi en henvendelse til forman- 2. Beretning om 2017

Kort over Endelaves veje
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6.
7.
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Revideret regnskab ved kassereren
Indkomne forslag – som er modtaget rettidigt.
Valg af bestyrelse
Valg af to suppleanter, to revisorer og én revisorsuppleant
Evt.

Kontingentet er for 2018: 100,- kr. for almindelige medlemmer og
75,- kr. for pensionister og støttemedlemmer.
Kontingent kan betales kontant eller overføres til foreningens konto: 8130-6582022516 eller mobilpay tlf 22 10 08 61 mrk EB +
navn og tlf nr.
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.
§ 2 – Medlemmer som valgbare og stemmeberettigede medlemmer
kan optages 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. Udenøs-boende kan optages som støttemedlemmer uden
stemmeret.

Hjælp din kommune og brug denne app, når der er fejl eller mangler ved veje, lys mv
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DE KOLDE KANINER
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De kolde kaniner har fået varmen
Efter mange års ”proces” har De kolde kaniner
nu endelig fået deres sauna på havnen.
Saunaen er sponseret af fonde og opført af en
lang række frivillige. Uden dem var projektet
aldrig lykkedes
Vinterbadeklubben på Endelave er netop gået ind i
sin 6. sæson, og – som bekendt – har flere og flere
gennem årene tilsluttet sig selskabet af koldtvandsnydere – som regel med efterfølgende hygge og
Saunaen indenfor
snak i havnens køkken eller på terrassen. Vi har talt
Foto: Hanne Holm
rigtig meget om ”den der sauna” – og da vores første bevilligede støttemidler skulle udløses inden
årsskiftet, speedede vi op for processen i slutningen af 2017. Saunaen står nu smukt på nordsiden af
servicebygningen – og selv er vi faktisk ret godt tilfredse med resultatet.
Frivillighed – når den er bedst
I efterårsferien ankom materialerne til øen, blev transporteret til Kærhusets lade, hvor vi havde fået lov
til at stå i tørvejr under opførelsen. Tusind TAK til Maja og Keld for stor gæstfrihed – og for tålmodigheden, da vi ikke lige flyttede os på aftalte tid.
I efterårsferien var arbejdsholdet stærkt og mangfoldigt, så allerede efter 1½ dags arbejde kunne vi holde et festligt rejsegilde. Mange ihærdige timer, weekender, nye arbejdsmænd og kvinder senere var
saunaen klar til første opvarmning.
Kæmpetak til Ib, Poul, Brian, Lene, Niels, Polle, Jørgen og Lars, som har lagt rigtig mange timer i projektet. Også TAK til Karsten, Sigge og Vesti, som med stor nænsomhed fragtede saunaen fra Kærhuset til
havnen – på traktor med specialbyggede grabforlængere!
Ikke mindst TAK til Endelave Havn og Jørgen for, at vi må være på havnens område og benytte os af
faciliteterne.
Sponsorer
De mange frivillige timer er uvurderlige i et projekt som det her, men uden kroner går det ikke. Vi er
derfor meget taknemmelige for dem, der har støttet og troet på os. Det er med stolthed, vi om kort tid
kan hænge et sponsorskilt på vores bygning med navnene Friluftsmidlerne (Tips og Lotto), Lokale- og
Anlægsfonden, NRGI Værdipulje, Horsens Folkeblad og Nordea Fonden. TAK for de 115.537,- støttekroner!
Sauna for alle
Saunaen er primært opført til De kolde kaniner, men vi vil meget gerne have, at andre – såvel øboere
som turister – får glæde af saunaen. I indeværende sæson har gæster
mulighed for at komme i sauna ifølge et medlem fra klubben. Saunaen
bliver fjernstyret og tændes med en APP på telefonen. Se, hvem du
skal kontakte på listen nederst.
Vi vil selvfølgelig opfordre til, at gæster kombinerer saunabesøget med
et havbad – det er dog ikke noget krav.
Allerede fra næste sæson vil det blive muligt selv at tænde saunaen
via SMS-service og få varmen for et rimeligt beløb.
Saunaen er flytbar, så hvor den placeres i sommerhalvåret, er endnu
ikke aftalt.

Udsigten
Foto: Hanne Holm
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Indvielse
Lørdag, den 13. januar tog vi saunaen i brug for første gang – og vi
måtte både knibe os selv i armen og springe i havet flere gange for
overhovedet at fatte, at vi nu var i mål. En stor dag i De kolde kaniners historie.
Officiel indvielse vil blive annonceret senere. Nu skal vi lige gennemteste saunaen og sikre os,
Sauna-tændere
at alt fungerer som det
Saunaen er tændt lørdage fra kl. 12-13
skal, så det ikke går
for kolde kaniner og gæster.
som Letbanen i Aarhus…
Derudover kan følgende
tænde saunaen efter behov:
Følg os på Facebooksiden ”De kolde kaniner”
Sune
61 39 96 57
Jørgen
20 61 17 17
Hanne
Hanne
20 48 01 23
Havgasse
Lars
60 25 96 03
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Sydafrika, vildtreservatet Sharkati og
safariturene dertil
Endelave Kro 16. februar 2018 kl 19.30
I vinterferien vil biolog Danna Borg fortælle om sit
og Jørgen ”Fugl” Rabøls sydafrikanske safarireservat, som de i 2005 købte sig ind i.
Hun fortæller om områdets fantastiske natur, de vilde dyr og om det at drive et Sydafrikansk safarireservat. Danna fortæller også om deres to årlige safariture derned med danske gæster. Om selve reservatet, nationalparkerne, landskoler, småbyer og om vores forfædre abemenneskerne, der levede
her. Endvidere lidt om de store jagtmuligheder i området, hvordan og hvornår? Endelig fortæller hun
lidt om apartheidtiden og dagens Sydafrika.
Foredraget holdes på kroen 16. februar kl. 19.30.
Pris kr. 68, der dækker kaffe, boller med pålæg og
vandbakkelser
Der kan desuden købes øl, vand, m.m.
Tilmelding senest lørdag d. 10. februar til
Birthe Olsen – tlf. 24 48 42 20
Niels Johan D. Andersen - tlf. 40 38 94 01
Med venlig hilsen
Endelave Fritids– og Kulturforening

Glashuset

Birkunst

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

Kom ind i glashuset og se!

•
•
•

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

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

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

SALG AF
JULETRÆER OG
PYNTEGRØNT
FRA ENDELAVE
v/ Leif Jørgensen
Havhornet 15 - 8789 Endelave
Tlf. 75 66 15 51 - Mobil: 40 44 56 35

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

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

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 8. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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februar - marts 2018
Retræte og bibelmeditation på Endelave
torsdag den 15. marts 2018 kl. 10 - ca. 16.00
Velkommen til Bibelmeditation over påskehistorier. Metoden kaldes ”lectio divina” og er en ældgammel måde at læse
Bibelen på ”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller en vigtig rolle. Det er jeusitternes grundlægger, Ignatius af Loyola
(1491-1556), der har inspireret hertil. Medbring Bibel og en notesbog som "åndelig dagbog". Pilgrimspræst Elisabeth
Lidell leder dagen. Alle er velkomne!
Programskitse:
kl. 10.00 Kaffe og intro om påsken: Palmesøndag & Skærtorsdag
kl. 10.30 bibelmeditation I; Mk 15, 20-39 Langfredag
kl. 12.00 kort vandring i stilhed
kl. 12.30 frokost – samtalekort om fællesskab
kl. 13.30 bibelmeditation II: Mk 16, 1-8 Påskedag
kl. 15.00 kaffe
kl. 15.30 kort vandring i stilhed
kl. 16.00: meditativ afslutning i kirken: 1 Kor 5, 7-8
(den nye surdej)
Sted: Endelave Præstegård og kirke. Medbring madpakke.
Tilmelding: elisabeth@lidell.dk I alt: 12 deltagere.

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården
Kirkesanger: Susanne S. Kristensen
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Marianne Schønwaldt
Kasserer: Anna Marie Søvang
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51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
21 28 24 16
29 62 09 89
75 64 32 33
75 68 90 17

Endelave Kirke

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Højskoledag

Gudstjenester

onsdag den 21. marts kl. 10.30 i Præstegården
Foredragsholderen denne dag er forhistorisk arkæolog og kulturhistorisk
formidler Allan Skou Larsen. Han udtaler om foredraget:
Findes der en historisk betinget Ø-tro?
”Jeg er ved at forberede en guidet tur jeg skal lave for Horsens Museum/
AOF på Endelave lørdag den 30. juni. Jeg har haft en hel del guidede ture
på øen, men denne gang skal temaet være Sagn, myter og særlige fænomener i nutid og fortid.
Foredraget i kirken er en forberedelse til turen, idet jeg vil prøve at samle
viden om religionens funktion og udtryk. Hvis jeg kan finde stof til det
kommer foredraget til at handle om religiøse strømninger på Endelave og
på øer i al almindelighed: Tro og mening med livet gennem religiøse historier indenfor trosretninger.
Som forhistorisk arkæolog har jeg beskæftiget mig meget med oldtidens
religioner og ritus. Indenfor disse findes der særlige anlæg på Endelave,
bl.a. skibssætning og helleristninger.
Kan der trækkes nogle linjer – om ikke fra oldtiden – så fra det historiske
Endelave til nutidens. Brænder ø-livet sig ind i øboer med nogle særlige
troshistorier? Har øboer i forhold til fastlandsboer en særlig måde at tro
på?”
Som altid er der kaffe på kanden og frokost efter foredraget.
Og det er gratis.

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

FEBRUAR
søndag d. 4.

Seksagesima søndag
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 11. Fastelavnssøndag
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 25. 2. søndag i fasten
Karen Holdt Madsen

MARTS
søndag d. 11. Midfaste
Jesper Hyldahl
søndag d. 25. Palmesøndag kl. 14.00
Jens Peder Baggesgaard
torsdag d. 29. Skærtorsdag kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard
fredag d. 30.

Langfredag
Jens Peder Baggesgaard

Palmesøndag
Jeg håber at få besøg af børnene i præstegården i weekenden og vi vil slutte
dagene af med at holde gudstjeneste i kirken kl. 14, som de er med til at
lave. Måske får vi også tid til at bage, så vi kan byde på kaffe i Præstegården efter gudstjenesten

APRIL
søndag d. 1.

Påskedag
Jesper Hyldahl

Ukendt fællesplæne
Menighedsrådet har sendt en ansøgning til Horsens Provsti, om at lave en
plads på kirkegården, der er beregnet på dem der gerne vil have en urne i
jorden, men ikke ønsker gravsted med sten. Ansøgningen behandles d. 19.
januar, så vi håber at Tulle snart kan gå i gang med det anlæg, som vi har
fået skitseret hos landskabsarkitekt Anne Marie Møller i Favrskov

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD

Jens Peder Baggesgaard

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

75 68 90 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
20 32 49 10
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i panden, hvor det nye gevir skal gro frem. Jeg har
ledt noget i haven for at finde de aflagte gevirLise og jeg er netop kommet hjem med eftermid- stænger, men helt uden held. Måske har musene
dagsfærgen fra en indkøbstur til fastlandet, og jeg allerede fundet dem før mig. De elsker disse og
møder en flok lettere fornærmede fugle, som ikke bruger dem som en slags kosttilskud.
er blevet fodret til morgen, som de jo plejer. – Jeg
må skynde mig at få vort indkøb bragt ind, så der Fiskeriet har været lagt på hylden det sidste par
bliver tid til mine fjerede venner, som utålmodige måneder, da skrubberne trækker længere ud på
flyver rundt mellem buske og træer. Jeg får samlet dybere vand, når temperaturen nærmer sig frysefuglefrø i en pose og solsikkefrø i en lille skål, som punktet. Jeg må så håbe på, at der kommer nogle
torsk ind til kysten sidst i januar, når de er færdige
jeg har stående til samme formål.
med at gyde, og trænger til at få lidt huld på kropPludselig får jeg et syn frem på mit indre øje, og pen igen. – Det er godt nok mange år siden, at det
jeg ser mig selv klædt ud i pænt tøj, stående i ha- var muligt her ved vore kyster, men jeg har dog
ven med mit nodestativ stillet op foran mig med noget at have min optimisme i, da jeg jo fangede
nogle nodeblade på. I hånden har jeg en af Lises en pæn torsk inde i bugten efter noget kraftig blæblomsterpinde, der er blevet malet hvid, som diri- sevejr.
gentstok. – Foran mig har fuglene grupperet sig i
artsgrupper, og de ser forventningsfulde på mig, og Dette er hvad I må nøjes med fra min hånd denne
jeg banker let på stativet for at sikre, at alle er stil- gang. Jeg har mest holdt mig indendørs og fået
le og parate. Jeg begynder at dirigere med stokken, læst nogle bøger, mens brændeovnen brummede
og fuglene istemmer alle melodien: En rose så jeg hyggeligt og sendte sine dejlige varmestråler ud i
skyde op af den frosne jord… Da vi er ved næste lokalet.
vers tændes et skarpt lys fra den mørke vinterhimmel, og lyset falder netop på mig, og for enden af God vinter-læsning!
lyset kan jeg ligesom se en person vinke til mig. Børge Birkmose
Jeg bliver meget forskrækket og spørger: Er det nu
jeg skal dø? – ”Nej” lyder det som gennem en meget lang gang, ”ikke endnu. Men hold blot forbindelsen vedlige”. Langsomt fader lyset bort, og jeg
er tilbage hos fuglene, de sidder rede til næste
sang: Glade jul…

Et kig ind i uvisheden

Så er jeg tilbage til virkeligheden, og jeg får afleveret foderet på de rette steder, og fuglene sidder
stille og venter på, at jeg bliver færdig og forsvinder ind i huset igen.
Jeg grubler noget over det mærkelige syn, jeg har
oplevet for et øjeblik siden. Er det noget af en
drøm, jeg har haft en nat, og at den blev kaldt frem
af opgaven med fodring af fuglene. – Jeg har i
mange år benævnt mig selv som ateist, og denne
betegnelse har jeg anvendt, når ”Jehovas vidner”
og lignende prædikanter har hjemsøgt os. Det har
vist sig at være en effektiv måde at slippe af med
dem i en fart. – Og jeg mener stadig, at skal verdensfreden brede sig ud over hele kloden, skal al
politisk påvirkning fra alle forskellige religioner afskaffes, - de er jo alle menneskeskabte! –Luk dog
luften ud af alle disse varmluftballoner. 95 % af
alle krige og uro er skabt af muslimske fraktioner
med støtte fra tre lande, Iran, Saudi-Arabien og
Tyrkiet.
Vi har haft vore interne diskussioner om religion, og
jeg bliver grundigt sat på plads hver gang, og jeg
må jo også indrømme, at det jo er nogle fantastiske
historier, der fremføres; ja, jeg vil nærmest benævne det som en form for hjernevask. – Dog er jeg
fortsat medlem af den kirkelige forening, og jeg har
en fornemmelse af, at en orm er begyndt at gnave i
mit ”kundskabens træ”.
Ude i haven ser vi vor ven –” Vesterby-drengen” –
6-ender råbukken, liste rundt. Han venter vist også
på, at jeg får drysset noget korn ud på det gamle
låg i forhaven. Han ser noget forpjusket ud, har nu
tabt begge stænger, og har nu nogle mørke pletter
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Foto: Inge Grosen

Ugenert fritliggende mindre landejendom tæt ved byen sælges
Måske den ejendom på Endelave med flest muligheder for dem der ønsker sig et aktivt liv
i fredfyldte og naturskønne omgivelser.
Ejendommen er beliggende på 5.000 m2 grund og indeholder beboelse i 2 plan, med stue,
stort køkken, værelse, gang, badeværelse i stueplan og 2 store værelser samt repos på 1. sal
Ud over dette indeholder ejendommen stor møbleret gildesal og storkøkken med en del inventar,
gæstetoilet med brus, samt stor længe med mange muligheder
(pt. indrettet til lysstøberi der kan indgå i handlen)
Yderligere en længe med træpillefyr, værksted og gode opmagasineringsmuligheder.
Ejendommen har solcelleanlæg med en årsproduktion på ca. 16.000,- kr. (gammel ordning)
Se mere på facebook.com – og søg på ”Lynger 3” eller via ejendomsmægler Robinhus
Prisidé 1.295.000 kr.
Hvis du vil høre nærmere, så ring til Susanne Skaksen Kristensen på tlf. 21 28 24 16

LÆGEURTEHAVEN
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Krydderurter
To af Lægeurtehavens produktionshaver skal nedlægges, og derfor får vi nogle flerårige krydderurter i overskud.
Er du interesseret i at få nogle urter til din egen
have, så ring eller skriv til Tove på 24639833,
tove@profibermail.dk, så kan vi lave en aftale om
afhentning.
Du skal selv grave planterne op.
Vi har følgende flerårige krydderurter at give
væk: timian, salvie, bronzefennikel, rundbladet
mynte, anisisop, græsk oregano, kinapurløg, esdragon, sødskærm.
Tove Yde
Endelave Lægeurtehave

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

Åbningstider:
Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99
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MUSEET
3. del af Ebba Rasmussens erindringer
Historien om løverne på Louisenlund
Olsen havde taget 3 løveunger med fra Zoologisk
Have i Horsens. De var søde, da de var små, og
Olsen regnede med, at de kunne lokke folk til, så
han kunne sælge en kop kaffe og noget mad. Det
gik også vældig godt, så godt at jeg ikke altid vidste, hvor jeg skulle skaffe maden fra. Et lam blev
slagtet, og nogle høns måtte lade livet, så folk var
godt tilfreds.

Løven
Arkivfoto

Jeg begyndte mit arbejde kl. 5 om morgenen, men
en morgen sov jeg for længe. Lige da jeg kom ud
på trappestenen, kom den ene løve farende ud af
vognporten. Heldigvis var det ikke mig, den så
først, men en flok gæs, som gik ude på gårdspladsen. Den bed dem alle ihjel, og det var mit held, at
jeg sov for længe. Olsen kom med geværet og
skød, men der skete ikke noget. Han tumlede rundt
med løven, og de endte inde i laden. Jeg fik kaldt
på folkene, at de kunne hjælpe Olsen. Olsen skød
efter løven, men uden held. Han slog den så hårdt
med bøssen, at løven besvimede, og nu kunne folkene lægge en lang stige over løven og på den måde få den bugseret ind i en grisekasse, hvor den
blev skudt senere på dagen.
Jeg var på Louisenlund i 4 måneder. Bernhard var
kommet langt med byggeriet af ”Balles Eg”, stuehuset var færdigt, og vi fik høsten i hus.
Den 1-1-1940 blev Bernhard og jeg gift. Vi var 13
personer til middagen, så kogekonen måtte sidde
med til bords, mente min mor. Vi fik gåsesteg og
trifli – en dejlig middag. Gaver fik vi overvældende
mange af, jeg tror, der var fra hvert eneste sted.
(Ebba har skrevet ned, hvad alle har givet ).
Der blev ikke tid til hvedebrødsdage, for Bernhard
måtte ud at skovle sne, og han var med over isen
efter post og proviant. Bernhards lillebror Poul blev
pludselig syg af dobbeltsidet mellemørebetændelse
og måtte på sygehus. Damperen kunne ikke sejle
på grund af isen, telefonkablet var skruet over, og
vi havde ingen forbindelse med omverdenen. Vi var
ulykkelige, men på et tidspunkt drev isen i Sønderhavet, så en fiskerbåd kunne sejle fra den side af
øen til Bogense. Poul nåede sygehuset i sidste øjeblik.
Bernhard
og
jeg
flyttede
ud
på
”Strandgården”, for dyrene skulle jo passes. Jeg
var blevet gravid og havde det rigtig dårligt, men
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sådan noget talte man ikke
om.
Den 9. april vågnede jeg
tidligt om morgenen ved en
frygtelig larm. Luften var
fyldt med store, tunge flyvemaskiner, der så ud som
om de fløj under telefontrådene. Danmark var blevet besat af Tyskland, og vi
skulle sørge for mørklægningsgardiner. Endelig kom
der brev fra min svigermor.
Det varede lidt, før de kunne komme hjem, så jeg
måtte hellere få grisen
slagtet, før det blev for Ebba og Bernhard
varmt. Vi havde hverken
fryser eller køleskab, så
grisen blev saltet godt ned i saltbaljen. Jeg længtes
efterhånden efter mit eget lille hjem, men vi kom
ikke hjem til ”Balles Eg” før hen i maj, da min svigerfar kom tilbage for at hjælpe med såningen.
Endelig kunne jeg tage hjem til os selv. Vores stuehus var bygget færdigt, men ikke udhusene. Vi fik
fat i en tømrer og et par murere, og i september
var de færdige.
Jeg fik da en lille tid til at forberede Roberts fødsel;
han kom den 13-11-1940. Det var en nem fødsel,
men han var en stædig krabat. Han ville ikke sutte,
og han græd altid. Robert blev hjemmedøbt juleaften efter gudstjenesten. Vi turde ikke vente med
barnedåb, men nu tog Bedste affære. Hun kom
med sutter, flasker og mælkeblanding, og I skulle
have set ham sætte sådan en flaske til livs. Han
slugte den nærmest, og så kunne han sove. Jordemoderen og lægen mente, han skulle have bryst,
men han ville ikke ha det skidt, jeg havde, og Bedste sagde, at han hellere måtte dø af flasken end af
sult. Han blev en rigtig basse, trivedes godt, og vi
fik ro.

Løven
Arkivfoto

MUSEET
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I november 1941 havde vi isvinter, så der var ikke
meget at lave, kun når der skulle skovles sne, eller
de skulle over isen til fastlandet efter proviant og
post.
Bernhard og hans bror Peder gik på kaninjagt med
hund og fritte, og de kunne komme hjem med 25 30 kaniner, som Ella (Peders kone) og jeg skulle
flå. Skindene blev spændt på bøjler og tørret, hvorefter de blev sendt til Horsens.
En dag havde min mor og jeg været på besøg hos
min søster i Nr. Snede, og da vi skulle hjem fra
Horsens havn, kom en taxa med min far, der blev
sat ombord på færgen. Han så ganske forfærdelig
ud, han var beruset og havde lavet i bukserne. Da
vi kom hjem, gik jeg i gang med at fyre under
gruekedlen til varmt vand. Bedstefar blev vasket og
kom til sig selv, og han spurgte, om han måtte bo
hos os. Han var dybt taknemlig, og vi fik en god tid
sammen, inden han døde i 1965.

Balles Eg
Arkivfoto

I næste nummer af bladet fortæller Ebba bl.a. om
isvinteren 1942
Lotte Krogh
Endelave Museum

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Endelave Alternativ Wellness
Lise Birkmose
Vesterby 37, 8789 Endelave

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

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

E-mail: lisebirkmose@gmail.com

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

Åbent i weekender og i Påskeferien - læs mere på hjemmesiden

VELKOMSTRECEPTION - MØD DE NYE FORPAGTERE PÅ ENDELAVE KRO
Lørdag d. 24. marts 2018 fra kl. 15.00 - 17.00

Kongevejen 15

-

8789 Endelave

-

Tlf. 75 68 90 21

-

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk
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VINDMØLLER
Endelaves vindmølleepoke gennem 30 år
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på 150 kW. Alle møller havde en skønnet levetid på
20 år!
Drømmen om ren energi og mindskning af luftforureningen gik hermed i opfyldelse, møllerne suste
afsted og lavede mere strøm, end øen kunne bruge
og i 1989 havde 2 møller produceret 695.660 kW á
0,62 øre pr. kwh. hvilket gav en forrentning på 23
%, så interessenterne red på en optimistisk vind.
Over en tiårs periode var der stort set ingen vedligeholdelsesudgifter og derfor havde vindmøllelauget en god økonomi.
I starten af 00’erne begyndte reparationerne at
melde sig, samtidig med at der efterhånden var
kommet så mange vindmøller over hele landet, at
det gav fald i afregningspriserne, og møllerne var
ikke så rentable mere. Derfor blev det vedtaget på
generalforsamlingen i møllelauget at sælge møllerne. Medlemmerne havde dog forkøbsret til samme
pris, som man ellers kunne få tilbudt udefra.

En mølle forsvinder
Foto: Hanne Nyholt

Da den grønne energiproduktion blæste frem i
1980’erne med opsætning af vindmøller i det ganske land, blev det også en inspiration for Endelaves
befolkning, hvoraf en flok ildsjæle fik opbakning til
at etablere et vindmøllelaug som et interessentselskab på basis af tegning af anparter forbeholdt folk
med tilknytning til øen. En ”køreklar” vindmølle
med ledningsnet, transformerskab m.v. ville koste
godt 1.000.000 kr., så efter beregningerne blev prisen pr. anpart sat til 3200 kr. for 1000 kwh. med
en forventet forrentning på ca. 16% skattefrit, og
hver person måtte købe 8 andele. Den 12.12.1986
var der stiftende generalforsamling for Endelave
Møllelaug I/S og en bestyrelse blev valgt med
Henning Rasmussen som formand, og han besad
posten i mange år.

Den 1.6.2005 blev en ny forening stiftet, Endelave
Vind ApS med Poul Erik Blume som formand. Nu
fremkom der planer om at udskifte de gamle møller
med 1 ny men meget stor vindmølle. Der blev arbejdet med nye procedurer for godkendelse samt
det ekstra problem, at søkablet til fastlandet ikke
var stort nok til at kunne sende så meget overskudsstrøm, så møllen var faktisk for stor. I 2008
meddelte mølleleverandøren, at firmaet ikke mere
opsatte enkeltmøller. Ordren skulle lyde på mindst
2 stk. Det var der ingen, der havde set komme.
Herefter blev de gamle møller sat til salg -igen!
Den 1.1.2009 blev den mangeårige servicemontør
af møllerne, Torben Brandholm nye ejer af dem, og
han har haft passionen og udfordringen med at holde dem kørende indtil september 2017, hvor han
besluttede sig for at demontere 2 af møllerne og gi’
dem et nyt liv i Skotland. Tilbage står Windy 1 og
venter i stilhed. Mon ikke også den må lægges ned
og forlade øen? Fundamenterne forventes at blive
fjernet iflg. Lovgivningen i en bestemt dybde.

Til sidst vil alle
spor være fjernet og landskabet fremstå som
et ganske naturligt blik for
øjet og bølgebrus for øret i
Møllernes placering på det flade engareal syd for stedet for vinbyen ved Sønderhavet var oplagt. Vind kunne uhin- gestøj.
dret feje hen over området, uden at blive bremset
af beboelser og træbevoksning. Så efter langvarigt
arbejde med indhentning af godkendelser fra kom- Inge Grosen
mune, amt osv. kom den første mølle endelig til
øen. Man havde entreprise med Bonus møller i Endelave
Brande (nu Siemens), som sørgede for levering af
den 37 m høje 95 kW 3 vinget Bonus vindmølle.
I efteråret 1987 stod møllen klar til ibrugtagning og
til at blive døbt. Der blev derfor udskrevet en konkurrence på skolen om et navn til møllen, og Rikke
Søvang vandt med det klingende navn: Windy 1,
som jo senere blev efterfulgt af Windy 2 i 1989 og
Windy 3 i 1991. Disse 2 var større med en ydelse
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Windy 2 i løsdele ved opsætningen
Foto: Henning Rasmussen

SKOLEN
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Nyt fra skolen, januar 2018
Så håber vi at alle er kommet godt ind i det nye år,
selvom det nok er et stykke tid siden når dette blad
kommer på gaden.
November var en rimelig begivenhedsløs måned, idet
kernefagene blev voldsomt prioriteret i denne periode.

Udsmykning
Foto: Karsten Jensen

20.december holdt vi sidste skoledag og tog luft ind
til en god, lang juleferie. Selvom vi inddrager børnene i planlægningen og er åbne overfor nye tiltag og
ideer så ender vi sjovt nok altid op i sørøverleg i
gymnastiksalen og pakkeleg.
Pakkeleg
Foto: Karsten Jensen

Men – så kom december, traditionernes tid. Vi skulle
jo igen i år sørge for at gode, gamle M/F Endelave
blev julepyntet. Men, med få børn på skolen kan det
blive en udfordring at få lavet nok julepynt. Så i år
havde vi valgt at kombinere den årlige juleklippedag
med efterfølgende pyntning af færgen. Det gav nemlig nogle flere hænder og vi fik dermed også produceret den mængde julehjerter og engle der skulle til.
Efter pyntningen kvitterede færgepersonalet med
cacao, æbleskiver og snolder.

Onsdag den 3. januar vendte vi tilbage – fulde af forhåbninger for det nye år. 2018 var ikke mange dage
gammel, før vi begav os på en ekstra tur til Dagnæsskolen for at hilse på Alice fra Kenya – en af de centrale skikkelser i Projekt Skype. Hun og hendes danske mand var heroppe på juleferie og hun var en tur
indenom skolen for at hilse på de 100-vis af børn hun
har mødt på Skype, inklusiv vores.

Vi har jo tidligere fortalt om vores deltagelse i fjernundervisningsprojektet på Skype. En del af dette
samarbejde er foregået sammen med skolen i Quassiarsuk i Sydgrønland – Erik den Rødes bygd. En af
lærerne har en søn, Aka, som tilfældigvis går på Bråskovgård Efterskole. Via hans danske kontaktperson
Vagn fik vi et besøg i stand, hvor Aka og Vagn var
herovre den 11.december for at fortælle om livet og
skolegangen i en lille, afsidesliggende grønlandsk fåreholderbygd – og der var ganske mange genkendelige fællestræk med livet på Endelave.
Foto: Karsten Jensen

Sidste gang fortalte vi, at vi havde fået en større bevilling fra Gunnar Andersen Fonden til et udsmykningsprojekt i skolegården. Det har vi ping-pong´et
lidt frem og tilbage omkring med Poul – vores lokale
kunstner.
I
midten
af
januar
var
der
”skitseophængning” – altså foreløbige udkast i træ,
som idegrundlag til hvordan den endelige udsmykning kan se ud. Den bliver så i mere vejrfaste materialer, nok hårdtbrændt keramik. Men spændende at
følge processen og spændende at se hvordan det
færdige resultat bliver. Vi synes allerede nu, at der er
gode visioner på vej.
Besøg
Foto: Karsten Jensen

Med venlig hilsen
Karsten Jensen, pædagog på Endelave Skole
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Fiskeri på Endelave 3
Tidligere så vi, hvordan det lykkedes at skaffe en
havn til Endelave i 1901. Havnen havde to formål:
at skabe en anløbsplads for dampbåde fra Horsens,
og at skabe en havn for øens stadig flere fiskerbåde. Begge dele beskrives levende i Horsens Folkeblad d. 13. februar 1912 af F.E.. Det må være købmand Frans Eskildsen, der havde købmandsforretning på Kongevejen 15, hvor der nu er kro.
”Endelave i Is
Ja, Endelave ligger nu afskaaren fra Omverdenen.
Saa langt øjet rækker, er Isen der; et prægtigt
skue, et Tegn paa Kuldens Magt til at binde Vandene. Det ellers saa urolige Hav ligger stille og roligt
hen, som en eneste stor Isflage, og i denne ligger
Endelave, beskyttet af dens Ispanser. Nu har vi
undværet Posten i en Uge, og man venter og haaber paa snart at høre Nyt fra Fastlandet.
Endnu har vi ikke manglet Livsfornødenheder, takket være Damperen ”Agda”. For vel gav Horsens
Dampbaadsselskab som sædvanlig den daarligste
Is-Damper, det havde; men det gav os til Gengæld
et godt Mandskab ombord, et Mandskab med rigtig
Sømandsskab. Her ovre, hvor vi var vandt til at se,
at ”Agda” slet ikke kunne gaa i en Smule Is, fik vi
at se, at Baaden under Kaptajn Jensens Førerskab
blev en rigtig Isbryder.
Flere Gange og under den svære Blæstperiode,
naar den lagde til i den flere Tommer tykke Is ved
Endelave Havn, sagde Folk, at ”Agda” kommer aldrig derfra i Morgen. Men naar vi kom op om Morgenen og som sædvanlig skulde ned at se, om
”Agda” var gaaet, ja, saa sejlede den nok saa flot,
spaltede Isen, saa den stod højt om Stævnen, til
stor forbavselse for os. Og saadan gik det, lige til
Baaden blev kommanderet til Samsø. Og Horsens
store, vældige Isbrydere – begge to frøs de inde i
Horsens Havn.
Hvor er ”Activ”, den anden store Bryder? I Havn,
naturligvis! Der er godt at være. Medens Kaptajn
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Jensen med sine raske Sømænd ombord slaas med
Isen herovre, med en Damper, som af alle blev
anset for ikke at kunne gaa i Is. Naar vi i dette
Herrens Aar 1912 klarer os bedre end i 1908, saa
kan vi næst Gud takke Kaptajn Jensen og hans
Folk for dette.
Men der er en Stand herovre, som hverken Dampere eller andre Isbrydere i denne haarde, kolde
Vinter kan hjælpe. Det er vor Fiskerstand. Ringe
var Fiskeriet her i denne Sommer, saa der var ikke
noget tilovers fra Sommeren, og nu har Fiskerne
ikke haft en Øre i Fortieneste en Hel Maaned, og
det siger sig selv, at det er Smaakaar for mange
Fiskerfamilier her paa Øen. Ikke en Øre i Lommen,
ingen ved, hvor han skal vende sig for at tjene en
Skilling til Ophold for sig og sine. For ham betyder
Isdækket Sult og Savn. Intet Under, at han ser
med Længsel efter aabne Vande.
Ja, jeg ved godt, at Kritikken siger: Han kan jo gaa
ud at sejle i Stedet for at fiske, saa risikerer han
ikke, at hans familie lider Nød. Og Nedskriveren af
disse Linier har vel været med i Koret. Men nu er
Fiskerne i Nød, og nu hjælper ingen Kritik. Desuden er der en stor undskyldning for ham i det Ord:
Hjem. Naar en Mand gifter sig, er det for at faa et
Hjem, et Sted, hvor man efter Dagens Møie kan
søge Fred og Hvile. Men en Sømand, som skal fare
til Søs, kan de fleste Tider ikke komme hjem mere
end én Gang om Aaret, og somme Tider ikke en
Gang det. Han sender sine haardt fortiente Penge
hjem til Hustru og Børn. Selv maa han ligge paa
det haarde Leje i sin Køje eller sit snævre Lugaf og
lide ondt i Frost og Kulde, i Regn og Slud, mens
hans kære sidder lunt og godt i et hyggeligt Hjem.
Det er saa underligt trist at se et saadant Sømandshjem fuldt af Komfort og saa savne Manden,
der bygger det op; tænke at kun nu og da en Dag
eller to om Aaret kan nyde den Hvile, som saadant
et Hjem kan byde. Og han sender trofast sine Skillinger til Hjemmet, det Hjem, som han selv faar se
saa lidt af. Trofasthed, Kærlighed til Hjemmet maa
være Mottoet. Gode Læser! har du tænkt over dette. Naar du sidder i din hyggelige varme Stue med din
Cigar eller Pibe nydende
Hjemmets Hygge med dine
kære, tænk da paa de mange Søfolk, der har Hjemmets
Pligter, men savner dets
Hygge.

Først i 1900-tallet. Fiskerbåde i havnen, alle klinkbygget med to master og ror
i bagstavn.
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Er det da saa underligt, om
Sømanden søger og prøver,
om han kan lave sit Levned
ved Hjemmet ved at løfte
Havets Rigdomme fra dets
Dyb ved at fiske; og naar
det slaar helt fejl, som i denne Vinter, ja saa ønsker han
sig vel ogsaa Sejladsens sikre Indkomster; men det lindrer ikke den nuværende
Nød. Derfor, kære Læser,
ser du en saadan Fiskerfamilie, da send den en venlig
Tanke, en Haandsrækning.

ENDELAVES HISTORIE
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Og herovre paa Endelave er
der mange saadanne Fiskerfamilier, der lider Nød i
denne Vinter.”
Fiskeriet på Endelave blomstrede kraftigt op i årtiet
før og efter år 1900, da den
tidligere beskedne selvforsyning blev suppleret med
et betydeligt erhvervsfiskeri
baseret på nye bådtyper,
levende opbevaring og effektiv afsætning af de fangede fisk. Denne udvikling
fortsatte i de følgende årtier og vi kan følge forholdene vha. tidsskriftet Fiskeriberetninger, der gav detaljerede oplysninger om Endelave fra 1902 til 1924 og
mere summarisk frem til
1945. Dertil kommer omtalen af øens fiskeri i Dansk
Fiskeristat fra 1935.

Emil Petersen, Søndermølle 4 og Maagen, 11,6 brutto tons og 12 hk motor, sidst i 1920’erne.

sejlførende både langsomt, mens antal motorbåde
steg fra 1 i 1905 til 18 i 1935. I 1938 var der 9 moFiskeriet fra Endelave byggede helt overvejende på torbåde over 5 brutto ton, 1940 7 både, 1943 5
fangst af ål og torsk, der tilsammen udgjorde ca. både, 1947 5 både, 1951 4 både og 1955 3 mo92 % af indtægterne ved fiskeriet 1902-1924. Der torbåde over 5 brutto ton.
blev gennemgående fanget 3-6 gange mere torsk
end ål, mens prisen på ål gennemgående var 3-6 Motorerne i motorbådene var glødehovedmotorer,
gange højere end på torsk. Derfor bidrog de to som brugte dieselolie. Navnet stammer fra det kugslags fisk omtrent lige meget til fiskernes økonomi, leformede kammer, som løber ud af motorens blok.
men indtægterne svingede en del fra år til år af- I dette kammer skete forbrændingen af olien, og
hængigt af både fangst og pris. Det var en stor for- kammeret var forbundet gennem en kanal med cydel, at de to fiskerier tilsammen kunne udjævne linder og drivstempel. Før start skulle kuglen opvarmes, til den blev svagt glødende. Det skete med en
indkomsten noget i fiskerfamilierne.
blæselampe og kunne tage 15 til 20 minutter, og
Værdien af den samlede fangst lå fra 1902 til 1915 for at få en jævn gang i motoren måtte kuglen
på godt 30.000 kr., i 1920 på 103.000 kr., i 1924 hverken blive for kold eller for varm. Glødehovedpå 79.000 kr., i 1930 på 34.000 kr., i 1935 25.000 motoren var kilden til den klassiske dunk-dunk-lyd
kr., i 1940 på 19.000 kr. og i 1945 på 45.000 kr. fra gamle fiskerbåde.
Langt hovedparten af ålene blev 1902-1920 fanget
med drivvod trukket gennem ålegræsset bag efter Fiskeri er afhængig af liner, net og garn, og de blev
drivende åledrivkvaser. I 1924 blev 1/3 af ålene før 1945 lavet af vegetabilske fibre især bomuld.
fanget i ruser eller stanget med ålelyster, og vi Disse materialer krævede en omhyggelig vedligeholdelse. Materialer, der ikke blev tørret ordentligt
mangler desværre senere lokale fangsttal.
efter brug, kunne således ikke forventes at være
De gode indtægter i 1920’erne skyldtes meget høje brugbare i mere end 1-2 år. Selv under optimale
priser på ål, mens de lave indtægter i 1930’erne forhold kunne materialerne sjældent holde mere
skyldtes, at ålegræsset blev angrebet af en vidt ud- end 5-6 år. Derfor havde fiskerne store udgifter til
bredt svampesygdom, der bevirkede, at ålegræsset jævnlig fornyelse af fiskeredskaberne.
forsvandt fra store områder. Sammen med ålegræsset forsvandt de fleste gulål, der i stort om- Man imprægnerede nettene med stenkulstjære for
fang levede i de vidtstrakte fladvandede områder at hindre råd og slid. Tjære blev varmet op i en
med ålegræs nord og øst for Endelave. Ålegræsset i tjæregryde, og nettet kom ned i den varme tjære,
brakvandsområderne gik til gengæld fri. Derfor hvorefter fiskerne trak det op på en vinde og op på
voksede der stadig store bestande af gulål op i en trærist. Det var et hårdt og beskidt arbejde,
Østersøen og i søer og åer. De trak som voksne men det hørte jo med. Efter krigen begyndt nye
blankål om efteråret op gennem de danske stræder syntetiske fibre at dukke op på markedet, som ikke
og en del forbi Endelave, hvor de fortsat blev fankunne rådne. Det gjorde arbejdet med nettene letget i ruser om efteråret langs sydkysten.
tere for fiskerne, men samtidig svandt fiskeriet
Fra 1902 til 1935 var der gennemgående 20 egent- gradvist ind på Endelave. I senere artikler vil vi se
lige fiskere og 10 deltidsfiskere på Endelave, mens nærmere på udviklingen af havnen og skibsforbinder i 1940 og 1945 kun 11 egt. fiskere og knap 10 delsen til Horsens
deltidsfiskere. Der var i 1902-1915 knap 40 sejlfø- Anders Grosen
rende fiskerbåde, hvoraf halvdelen var åledrivkvaser og resten damjoller. Derefter faldt antallet af
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ÅBNINGSTIDER M.M.
BIBLIOTEKET
onsdag
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75 68 95 98
KONGEVEJEN 26

00

00

15

POSTBUTIKKEN

- 17

75 68 90 23

ENDELAVE LÆGEHUS
Åben konsultation
hverdage

KONGEVEJEN 48

30

00

10

- 12

51 22 02 82 og i øvrigt efter tidsbestilling
KONGEVEJEN 17

Den nye postbutiks åbningstider
følger åbningstiderne for
Kongevejens Elite Købmand

Aftenkonsultation onsdag
efter aftale

Lægen
er på øen

onsdag
torsdag

1000 - 1700
800 - 1300

Telefon-henvendelser mandag - fredag 8.00—16.00
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00, samt i weekenden: kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31
30 36 91 75 (Vagtlægen vil kontakte sygeplejersken
HORSENS KOMMUNE på 75 68 90 23)

Se tiderne ved skiltet på adressen

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

1000 - 1500

Ved alvorlig skade eller akut opstået
alvorlig sygdom, ring 112

www.endelave.dk

-

GODS TIL ENDELAVE
•

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

•

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

•

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

•

Følsom (frost) værdifuldt gods: træf aftale
med færgepersonale.

•

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

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

Sygeplejerske

Suzanne Larsen

75 68 90 23

Lægehuset Endelave

FALCK Lægehus

75 68 90 23

NRGi (elforsyning)

Driftsafdelingen

87 39 04 04

Renovation og udlån af containere

Carsten Jørgensen

21 27 50 70

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

75 64 49 19

Spildevand / kloak

SAMN Forsyning

20 80 13 50

Vandforsyning

SAMN Forsyning

76 26 87 00

FORENINGER; BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Jens Laurits Olsen

21 29 93 50

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Børge Birkmose

21 29 08 35

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Sanne Gyde

51 37 33 93

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

Endelave Skole og Legestue

Daglig leder

Bente Skovgaard

75 68 90 82

Endelave Skole - skolebestyrelsen

Formand

Desirée B. Hougesen

21 22 98 42

Grundejerforeningen på Lynger

Formand

Walther Knudsen

29 72 87 25

Landsbyrådet - Horsens Kommune
Sammenslutningen af Danske Småøer

Kontaktperson
Repræsentant

Palle Dupont Kristensen
Jens Laurits Olsen

21 63 03 99
21 29 93 50

Sommer på Endelave musikforening

Kontaktperson

Lars Møller

60 25 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23
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