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Endelave Skole var klar til solformørkelse 
Foto: Bente Skovgaard 
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Endelave - en lille Ø, der har mit hjerte  
Af Maja Lykketoft 

 
Øen er mit personlige ferieparadis 
som helt fra min allertidligste barn-
dom har lært mig at værdsætte na-
turen og nyde dens mange skatte. 
Der udover bærer øen på en vigtig 
del af min livshistorie.   
Forhistorien er, at både min mors 
storebror og storesøster havde 

sommerhuse på øen. Min mor fik lov at låne sin sø-
sters hus, da hun gerne ville på vise øen frem til sin 
nye kæreste. Kæresten var min far og heldigt var 
det, at han faldt for både min mor og for Endelave.  
 
Historien om, at deres kærlighed er vokset her og 
lagde grunden til en familie med to børn: mig selv 
og min lillesøster - er vigtig for fortællingen om En-
delaves betydning i mit liv.   
Lige så vigtig som det faktum at mine forældre fik 
hevet deres venner med til øen og skabt et som-
merhuskollektiv, der i over 40 år har dannet ram-
men om mit livs sommerferier. Kollektivet eksiste-
rer den dag og er befolket af en stor gruppe elskeli-
ge mennesker, der er en slags onkler og tanter, 
nære venner, livsvidner og holdepunkter i et ellers 
omskifteligt liv. Og vi har været sammen om at hol-
de af vores paradisiske Endelave.  
Jeg lærte tidligt Endelaves natur at kende med min 
mor som eksperten (hun var fra landet) i at finde 
pindsvin, stålorme og fuglereder.  
 
For os bybørn var Endelave et møde med naturen, 
men også med en frihed, vi ikke havde derhjemme. 
Allerede fra 6-års alderen måtte vi børn færdes frit 
på øen - en frihed som vi i den grad værdsatte. 
Jeg husker det som om, at jeg som barn vågnede 
mange timer før mine forældre og alle andre i lej-
ren. Jeg forstod ikke, hvordan mine forældre  kun-
ne sove så længe. Det var spændende at have en 
morgendiset ø helt for mig selv og der var nok at 
udforske.  
 
En morgen cyklede jeg ned til vandet alene måske 
overvejede jeg tilmed at dyppe en tå i vandkanten, 
hvilket jeg snart glemte alt om. 
For pludselig snoede en enorm sort slange med to 
gule prikker i nakken sig nemlig henover vejen. 
Med galopperende hjerte vendte jeg cyklen og cyk-
lede jeg så hurtigt jeg kunne hjem. Løb op ad trap-
pen for at fortælle min mor, at jeg havde overlevet 
mødet med en enorm slange. Min mor tog min 
sindsoprivende historie forbavsende roligt. Hun for-

klarede at de gule prikker betød at slangen var en 
snog, der var ufarlig - nok var mere bange for mig 
end omvendt.  
En anden morgen fik jeg den idé, at jeg prøve at 
holde en kanin. De vilde kaniner løb jo altid så hur-
tigt væk, så snart de hørte den mindste kvist kvase 
under nogens fod. Men måske, hvis det kun var 
mig og jeg listede lige så stille, så ville kaninerne 
nok forstå, at de ikke behøvede være bange for 
mig. Min drøm gik næsten i opfyldelse, da jeg plud-
selig stod ansigt til ansigt med en kanin, et øjeblik 
så kaninen og jeg hinanden i øjnene, jeg nærmede 
mig forsigtigt og vups, så vendte den hovedet og 
satte i løb VÆK fra mig.  
 
Generelt betød disse dyremøder, at jeg blev mindre 
bange også for bier, edderkopper og myg – og for 
døde dyr og kaninådsler i skoven. 
Jeg fandt kaninkranier som var så flotte, at jeg 
fuldt og fast troede at zoologisk museum ville have 
dem, hvilket min mor dog ikke mente, de havde 
brug for. Så jeg fandt i stedet på at indsamle så 
mange, så alle mine veninder kunne få et kranium 
hver, hvilket min far dog ikke mente veninderne 
havde brug. 
 
Året efter var det sten jeg samlede på, og senere 
var det muslingeskaller der blev leget med. Skatte 
var der nok af.  
Som voksen oplever jeg stadig, at naturen har 
mange gaver - vilde blomster til buketter, hylde-
blomster til saft, æbler og brombær.  
Og mine ture alene - dem holder jeg stadig meget 
af.  
 
I nogle år var jeg den kedelige forælder, der havde 
brug for at sove længe, men i de senere år er det 
sket, at jeg har sneget mig ud uden at børnene 
vågnede på sådan en morgentur Øvre rundt,, hvor 
man kan møde kaniner og fuglefløjt, men ikke et 
eneste menneske. 
 
Men oftere sker det at mine børn er stået op længe 
før mig -  for at  udforske deres Endelave og skabe 
deres egen fortælling om den skønne sommerbase, 
der består uanset, hvordan livet ellers går.  
 
 
Næste stafetskriver er  
Boje Lund, skolelærer, Endelave 

www.EndelaveBladet.dk 
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Friske nyheder fra  
Beboerforeningen 
Det er lykkedes at få Midttrafik 
til at flytte 2 busser, så de med 
virkning fra d. 28/6-2015 pas-
ser bedre til færgetiderne: 
Om morgenen på hverdage 
kommer færgen ind 8:02 og 
bussen kører 8:06 
Om aftenen mandag til torsdag 
kommer bussen til Snaptun 
17:20 og færgen sejler 17:26 
 
Vi er i dialog med Horsens 
kommune om at få en stade-
plads ved færgen, når den lig-
ger i Horsens Havn den første 
tirsdag i hver måned. Poul 
Bækkelund har tilbudt at stille 
sin nyindkøbte veteran-Bedford 
til rådighed. Torvedag i Hor-
sens. 
Med henblik på at afholde disse 
Torvedage indbydes hermed til koordinerende møde mandag den 8. juni i Lægeurtehavens Café  klokken 
16.00 - Ingen tilmelding, bare mød op. Kaffen er gratis :)! Formålet med mødet er dels at informere om 
de praktiske opgaver dels at finde løsninger af disse. Den første Torvedag bliver den 7 juli 2015!  
Tovholder er Brian Andersen, Kongevejen 74. 
 
Der er noget stille på flygtningeområdet. Trods gentagne henvendelser er det ikke lykkedes at få noget 
konkret ud af kommunen endnu. 
 
Der bliver som sædvanligt arrangeret sommerfodbold på sportspladsen. I år bliver det lørdag d. 11/7 kl. 
14:00. Traditionen tro vil kampene stå mellem turister og endelavitter i flere aldersgrupper. Jens Olsen 
vil være på plads så man kan købe kolde øl og sodavand. 
 
Der er ligeledes forhandlinger med færgens driftsledelse om fastsættelse af de nye færgetakster for 
gods. På baggrund af bekendtgørelsen skal der udarbejdes forslag til ændring af takstblad for godstrans-
port ved Endelavefærgen, således at taksterne nedsættes svarende til det forventede tilskud i 2015 på 
301 tkr. (526 tkr. i 2016 og frem) Nedsættelsen af godstaksterne forventes iværksat d. 1/6-2015! 
 
Vores næste dialogmøde med færgens driftsledelse er d. 11/6. 
 
Bestyrelsen 
Karsten Kragh Hansen 
 

BEBOERFORENINGEN 
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

Skippergaarden  -  Kongevejen 14  -  Endelave 
  Mobil: 51 55 66 08 

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

v/ Leif Jørgensen 
Havhornet 15   -   Endelave   -   8700 Horsens 

Tlf. 75 66 15 51   -   Mobil: 40 44 56 35 
SE-nr: 20 97 32 34 

• Skovning 

• Plantning 

• Kulturpleje 

• Hækklipning 

• Græsklipning 

• Beskæring af træer 

• Salg af planter 

PILEGÅRDEN - ENDELAVE 
Økologiske grøntsager og ølandshvedemel 

Merino uldgarn fra egne Merino-får 
Åbnings�der fra 9 - 12 og fra 15 - 17    Selvbetjening udenfor åbnings�den 

 
 

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

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

Læs mere og book online: 
www.louisenlund-endelave.dk 

 
 
 

Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk 

Foto: Tove Yde 
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Tilbage til middelalderen 
Den lille gruppe på skolen, som består af af Mathil-
de, Mads, Johanne og Mikkel, har besøgt Ranes 
Borg på Øvre. Hvad det 15 x15 m meter store an-
læg med naturstens-fundament har været brugt til 
fortoner sig lidt i det uvisse, men der er flere teori-
er. Det er dog helt sikkert, at det er menneske-
skabt, og dateringen siger, at det er fra middelalde-
ren. I Valdemar Sejrs Jordebog fra 1219 kan man 
læse, at kongen havde en jagthytte på Endelave. 
Måske har Valdemar Sejr, som  var konge fra 1202 
til 1241 været på jagt her på øen. Et mørkt jordlag 
kunne tyde på, at anlægget har været brugt til dy-
rehold. Det er derfor sandsynligt, at der er tale om 
en fold til rådyr. 
 
Og så siger man, børn er kræsne 
I biologitimerne har den store gruppe sammen med 
Bente haft et emne om menneskekroppen, hvor der 
også er blevet talt om sund kost med udgangs-
punkt i kostpyramiden. Som afslutning på emnet 
lavede de et måltid mad, hvor alle råvarerne både 
var økologiske og lokale her fra øen. 
Hos dyrlægen hentede de mælk og oksekød, mens 
æg, gulerødder, porer, grønkål, selleri, rødbeder, 
persillerod, pastinak, kartofler, rosenkål og grønkål 
blev hentet hos Hanne og Børge i Vesterby.   
Efter at have tilberedt et lækkert måltid, inviterede 
de til fællesspisning i skolekøkkenet. Det så rigtigt 
lækkert ud, og det smagte helt fantastik – og så 
var det endda sundt, og børnene spiste med god 
appetit. Og så siger man, at børn er kræsne. 
 
Fælles fagdag på Dagnæsskolen 
Samarbejdet med Dagnæsskolen betyder også, at  
cirka en gang om måneden ringer vækkeuret hjem-
me hos eleverne en time tidligere end normalt. De 
skal, sammen med deres lærere, med morgenfær-
gen, fordi de skal på Dagnæsskolen, hvor der er 
fælles fagdag. Vore elever deltager i undervisnin-
gen i de klasser, der passer til deres alderstrin. På 
fagdagen er der tid til fordybelse i et enkelt fag, da 
der på skemaet denne dag udelukkende er dette 
ene fag. I 2. klasse, hvor Mads og Johanne deltog, 
var det musik, der var programmet denne dag. 
 
Solformørkelse 
På skolen skulle vi selvfølgelig se sol-
formørkelsen, som skulle kunne op-
leves den 20. marts. Til dette formål 
havde vi i god tid forinden indkøbt 
briller, for vi erfarede, at de hurtigt 
blev udsolgt. Vel udstyret med briller 
indtog vi vore pladser på brandtrap-
pen bag skolen, hvorfra vi kunne 
iagttage fænomenet fra 1. parket. På 
grund af det overskyede vejr blev 
det lidt af en fuser. Dog syntes vi, at 
vi kunne fornemme, at det blev en 
anelse mørkere og lidt køligere, da 
formørkelsen var på sit højeste. Bril-
lerne er nu gemt væk, men vi kan 
heldigvis bruge dem igen allerede 
den 10. juni 2016, hvor den næste 
delvise solformørkelsen kan opleves. 
 
Boje Lund 

SKOLEN 
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Foto: Bente Skovgaard 

Foto: Mikkel Ibæk lund 

Foto: Bente Skovgaard 
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EN HILSEN FRA MARIAGER 
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I foråret 1981 ankom vi for første gang til den ø, 
som for altid for os blev hjerteøen. Dengang vidste 
vi ikke meget om Endelave. Vi vidste f. eks. ikke at 
man her taler et ”fint” sprog. Vi var jo fra Jylland, 
altså aflandskram, og vi var vokset op med bønder 
og det jyske tungemål. Intet var derfor mere natur-
ligt for mig end at skrive en høstvise på jysk, da vi 
blev inviteret til vores første høstfest på skolen. Jeg 
sang visen på ”Jens Vejmand” – men hvad jeg ikke 
vidste, var at endelavitter ikke kunne jysk. –  

 
 

Imens a gek te skuel, å løst mi geografi 
a tøt, dæ va en mangel, som findes kan deri 

thi mellem anne øjer, som Sjælland, Fyn og Møn 
a fandt dog ikke jet ur om Endelave-øen. 

 
De må jo væ fåglemmels, ou den som bogen skrøv, 

at øjen Endelave slet et beskrøvven bløv 
få it å tål om Øvre, de æ jo da så val 

å Vesterbøj å dammen, vi også nævne skal. 
 

De æ en skam få landet, å få de bøen så smo 
at de ka ingen kjenskav te Endelave fo 

men a ska hier forsøg, så godt som a no kan 
å gi jer en beskryvels ou Endelaves land. 

 
På øjen æ dær gader, ja mindst et halvt dusin 

den længst goer hiel igjemmel  å den æ særlig fin 
den hedder Kongevejen, no ve dens rette navn 
den ej igjemmel falder, for den i Kjøvenhavn. 

 
Thi begge tou sæ krommer fra vester å te øst 

å vi fra vesterbøjen benytter den mæ løst, 
om det sku ske at dronningen her te øjen kom 

så ku vi et par dage nok få den døbet om. 
 

På øjen æ en kjerke, de tror a alle ve 
å manne ve da også, hva den ska bruges te 
men for de her totister, dæ ka et være svær 

når de til Snekkebjerget, æ kjerken også dær. 
 

Ou Kjøvmænd hår vi flier, å de æ æt så galt 
om blot de folk på øjen nu køve vil lokalt 
hvis vi no fek en tolder å førte eget flag 

måske en dag vi kunne få fod på denne sag. 
 

Vo smej han doktorerer på presser å på plov 
å lægen klarer sygdom, om den sku blyv få grov 
en dyredoktor æ hær, som helst på Øvre køer 

å blyver tyren gammel æ han ensiminør. 
 

Vi hår nov cykelbiler dæ kjører po vor vej 
å så hår vi en sneplov å den ka fjerne snæj 
å så hår vi en brandbil, å den ka sæj ba-bu 

hvis Henning ka få startet, så den ka røkke ud. 
 

Om somren æ her grillbar, de ka de unge li 
men vi hår  å flyteria å gæstgiveri 

fo ikke her å tale om det derude bag 
hvor søgn såvalsom søndag, man æ i festligt lag. 

 
Foreninger på øjen vi hår i snesevis 

å andespil å baller å foredrag dæ gis. 
Sæl om vi iser inne å færgen gor i sto 

bekymrer det alene, hvordan det aflands go. 
 

Vi hår en masse karle, men mangler noue pier 
de hår på kistebunden, - de æ der noue der sier – 

de jager å de jager, mest ænder å kanin 
ku blot de ta ve lære, så bløv de et dusin. – 

 
Å markerne de bugner ou frodighed hve or - 

de endelavebønder æ døgti te dje juer. 
Om noue æ lidt hasti å noue æ lidt sen 

så gir det val et gjemmelsnit vi ka vær bekjen. 
 

I goern æ dæ valstand thi bunens stald å lou 
æ ful ou hejst å køer å svin – å I ka trou 

te di gie mjelk i tanken – å den æ kold fordi 
vi ellers for ballade med vores osteri. 

 
Dæ ku fåtælles mier om folk å fæ å sjov 

men  a sku gjern blyv her, om ellers a for lov 
så de ka være nok no mæ ål de prækeri 

om noue ve ha mier æ de sønda klokken 10. 
 

Si no hår a jo gied jer et bette indblik i 
en diel ou hva der hører te øjens geografi. 
No sætter vi vor lid te at inden manne or 

vi endelavenavnet i skuelebøger for. 
 

Knud Erik Holck Lægsgaard 

 

 

 

 

 

 

Stregtegninger 
Af Knud Erik Lægsgaard 

1986 
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ENDELAVES VENNER 
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HUSK: 
Endelaves Største Skolefest 
 
Musik og gris 11/7 2015  kl. 16.00 - 02.00 
10 timers livemusik 
 
Spisning kl 18.00-20.00 
 
medbring gerne havebord/stole 
Husk kontanter! 
 
** Kasia Caris ** Tru-Ba-Trio ** Fenders ** 
 
Musik , gris og ølkort       475,- 
(7 genstande) ved betaling senest 14/6-2015 
 
Musik og gris        300,- 
ved betaling senest 14/6-2015                
 
Musik         200,- 
 
Musik og gris ved indgang     350,- 
 
Børn under 12 ifølge med voksne     100,- 
(musik og gris) 
 
Børn under 12 ifølge med voksne     50,- 
(musik) 
 
Bestilling og betaling 
Kirsten Barner Nielsen   tlf: 51 76 73 02 
Jens Olsen    tlf: 21 29 93 50 
 
Kontonr.   9347   4581019500 
www.endelavesvenner.dk 

 

 MADSTED & BAR 
 

I juni vil der være åben i cafeen 

 

Fredage 17 – ca. 01    
happy 17.30-18.30 

Lørdage 12 – ca. 22   
happy 12.00-13.00 

Iøvrigt åben efter aftale! 
 

I juli vil cafeen være åben  
alle hverdage 

fra kl. 14 – ca. 22.  Burgere, kolde 
drikke og fast aftenmenu 

kaffe/kage, nachos,  
gl.dags æblekage eller isdessert 

lørdage og søndage  
åben fra kl. 12 – ca. 22 

 

Kaninmiddag  fra  18 – 20 
(lør+søn) 

 

Bestil gerne forud  
på tlf. 24 46 64 65 

 

Mandag og tirsdag lukket 
 

Endelave Camping og Hytteferie 

Nedsatte priser på overnatning! 
 

Se også hjemmesiderne 

www.endelavecamp.dk 

følg os på facebook.com/
Mejerigården Cafe 

    

Fenders 

Kasia Caris 
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FÆRGEFARTEN 
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Passagertallene:                     
                       

    2015  2014  
marts                        2.763        2.893 
april    3.158     4.078 
            

Færgefarten ønsker alle en rigtig god sommer! 
Husk - halv pris overfart for passagerer gentages 
den første halvdel af september måned! 
 
Manuela Knudsen 
Endelave Færgefart 

 

Endelave’s Ny Spisested 

… beliggende i Endelave Lægeurtehave 

Frokost 
...serveres i tidsrummet 11.30 - 14.00 
(Kaffe og kage og drikkevarer 11.00 - 16.00) 
 

Sol over Endelave    kr.  88,- 
… røget sild/ørred, syltet løg,  
friske urter, rugbrød og smør.  
 

Hjemmelavet Frankfurter   kr.  88,- 
… tang sennep, dagens salat, grovbolle 
 
Frokost Pizza     kr.  78/88,- 
… vegetarisk eller peperoni       
 
Oste Tallerken....min. 2 couverter kr. 138,- 
3 slags øko ost, sødt, sprødt og sylt           
 
Hjemmebagt Rugbrød   kr.  25,- 
...special blanding med dalar-hvede  
fra Endelave - 700 gr. 
 
Kaffe og kage 
Kaffe              kr.  25,- 
Kaffe Latte             kr.  35,- 
Kaffe Expresso            kr.  30,- 
Kaffe og Kage            kr.  55/65,- 
Dagens Kage            kr.  30,- 

Drikkevarer 
Endelave Øl          kr.  50.- 
Thy Økologisk Øl          kr.  30,- 
Samsø Økologisk Øl         kr.  30,- 
Alm. Pilsner          kr.  20.- 
Rødvin øko.  gl./fl.        kr.  38/188,- 
Hvidvin øko.  gl./fl.        kr.  38/188.- 
Antons Saft øko.          kr.  25.- 
 

ENDELAVE’S NY SPISESTED 
v. kok og forpagter Brian L Andersen 

 

…...placeret i Lægeurtehavens grønne kulisse,  
tilbydes kolde drikke, kaffe og hjemmebag 
samt frokost med afsæt i lokale råvarer. 

 

Åbner for sæson d. 1. maj 2015 
 

Alle ugens dage 10.00 - 16.00   
(tirsdag lukket) 
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Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 

Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
 
 
 
 
 
 

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 

 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

 

• Robotsvejsning 
• Smedearbejde  
• Pladearbejde 
• Fremstilling af stålstel til           

møbelindustrien 
• Butiksinventar 
• Enkeltstyks- og seriearbejde 
• Produktudvikling, vi deltager       

gerne i prototype udviklingen  

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

    

Glashuset 

Glaskunst fra eget værksted 

Birkunst 

Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse -  Armbånd 

Kongevejen 40, Endelave - 8700 Horsens 
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk 

Telefon 29 45 81 21 

Kom ind i glashuset og se! 

EFTERLYSNING 
Jeg lånte for godt et år siden, en cigarkasse 
ud, som indeholdt min fars, Aage Petersen,  

billeder (postkort). 
Jeg vil meget gerne have den tilbage, da de  
betyder meget for mig. De har nok forpu et 

sig på en reol eller i en sku!e. 
Vi kan evt. se dem sammen over et glas  

rødvin eller en kop ka!e. 
 

Venlig hilsen 
Grethe Nymand 
Søndermølle 8 

KORT & GODT 
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HJERTELIG TAK 
for opmærksomheden ved Anny’s begravelse. 
Tak for blomster, kranse og pengegaver. 

 
Svend Erik Rasmussen 

Endelave 

HJERTELIG TAK 
For venlig deltagelse  

ved vor kære far, svigerfar og bedstefar 
 
 

Jens Erik Jensens 

 
 

bisæ else fra Endelave kirke 
 

Tak for de mange smukke blomster og kranse 
Emil, Susanne og Julie 

GRUND TIL SALG 
8.500 kvm. smuk grund  

med havudsigt og privat adgang til vandet. 
Beliggende: Vesterby 48 A, Endelave 

Pris ide. 599.000.  
 

henv. Vibeke Hastrup  
stjerne@vibekehastrup.dk  
+45 51 94 16 48 

KARTOFFELMØDE 
Karto!elklubben holdt sit årlige møde d. 1. maj 
og førstepladsen gik til Jens Mortensen med  

en karto!el på ikke mindre end 55 g.! 
Lige i hælene på Jens kom Mogens Olsen  

med en karto!el på 52 g.! 
Verner Jacobsen kom på en >ot tredjeplads  

med meget små eksemplarer.  
Det kan oplyses, at der kom et  
lækkert måltid ud af afgrøderne. 

 
Lo e (dommer) 
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HUSHOLDNINGSFORENINGEN 
 

 

// 13. ÅRGANG 2015 

Referat fra Husholdningsforeningens 
generalforsamling 
 
1. Lise valgt som dirigent. 
 
2. Birthe valgt som referent. 
 
3. Hanne aflagde årets beretning, som blev god-
kendt. 
 
4. Regnskabet godkendt efter korrektion på 7.500 
kr. som er betalt i januar 2015. 
 
5. Ingen medlemmer ønskede at stille op til besty-
relsen, derfor går foreningen på pause i år, til næ-
ste generalforsamling 2016. 
 

6-7-8-9 Ikke aktuel at behandle Bestyrelsen valgte 
sammen med de fremmødte, at sætte foreningen 
på pause i det kommende år, til generalforsamlin-
gen 2016. 
 
Vi håber at medlemmerne til den tid vil møde op og 
tilkendegive deres mening om foreningens fremtid, 
Det er vigtigt, at alle høres mening. 
Det giver mulighed for at genoverveje opstilling til 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen er på pause til generalforsamlingen 
2016. Kontingent betalt for 2014 gælder til og med 
generalforsamlingen 2016.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Husholdningsforeningen 

Billigere færgetransport til Endelave  
 
Det skal koste det samme, at færdes ad vandvejen 
som det koster at køre ad landevejen. Det er det 
der populært kaldes ”landevejsprincippet”, som jeg 
for tiden kæmper for, at få indført. Småøerne skal 
ligestilles med alle andre lokalsamfund. 
 
Det vil i praksis betyde at udgiften ved at tage fær-
gen, fremover skal svare til at tilbagelægge samme 
afstand i bil, på gåben eller på cykel. Prisen vil blive 
væsentligt reduceret for forbrugerne af færgen, og 
den tilbageværende udgift skal afholdes af staten. 
For Endelave vil det f.eks. betyde, at hvor det i dag 
koster 255 kr at have sin bil med på færgeturen 
bliver det nedsat til 123 kr. En ny rapport fra In-
denrigsministeriet viser, at det maksimalt vil koste 
staten 280 millioner kroner at indføre landevejs-
princippet. En investering på 280 millioner kroner 
er relativt billigt, hvilket betyder, at det burde være 
simpelt at finde midler i statens budget. Der er op-
bakning i Folketinget til dette, og vi har derfor op-
fordret regeringen til at følge initiativet til dørs.  
 
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
komme med et forslag til finansieringen af færge-

transporten. Arbejdsgruppen har 
dog selv meldt ud, at de ikke har 
kompetencerne til at komme i 
mål med opgaven, hvilket sætter 
en stopper for processen. Det er 
ikke godt nok. Jeg gør fortsat 
hvad jeg kan for, at småøerne 
bliver ligestillet med de øvrige 
lokalsamfund, men det er nød-
vendigt, at regeringen fremsætter 
nogle konkrete løsningsmulighe-
der. 
 
Udgiften til færgetransport er ikke blot udtryk for 
en forskelsbehandling, jeg principielt ønsker at 
komme til livs. Udgiften er mærkbar i det daglige 
budget for de fleste øboere. Det er ligeledes en væ-
sentlig faktor for tilflyttere og turister. Det vil derfor 
være en fantastisk udvikling for de erhvervsdriven-
de, turister og beboerne på Endelave, hvis lande-
vejsprincippet bliver indført.  
 
Flemming Damgaard Larsen  
Medlem af Folketinget 
Ø-ordfører for Venstre 
www.fdl.dk 

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

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

Billige værelser hele året 

 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

Morgenmadsbuffet 
- hverdage        kl. 6:00 til 09:30 

  (før 7:30 aftales dagen før)   
- Weekend og helligdage   kl. 7:00 til 10:00 

 

 

Køkken / restaurant 
- Frokost        kl. 11:30 til 14:00 

- Eftermiddagsservering     kl. 14:00 til 18:00 

- Aftenmenu          kl. 18:00 til 21:00 

Krostue mv. 
- Mandag til torsdag    kl. 11:00 til 22:00 

- Fredag / Lørdag    kl. 11:00 til 24:00 

- Søn- og helligdage    kl. 11:00 til 22:00 

 

Lukketider kun vejledende - Åben så længe det giver mening 
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DU RINGER – VI BRINGER     daglig levering til Snaptun Færgehavn 

 

Åbningstider:  mandag - fredag 7.00 – 17.00    lørdag  9.00 – 12.30  
 

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde    tlf. 76 83 21 00 

 

juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk 

VANDVÆRKET 
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Renovering af Endelave Vandværk  
 
For at sikre og forbedre vandkvaliteten på Endela-
ve, så vi overholder gældende bekendtgørelse, om-
bygges filteranlægget fra 1 til 2 gange filtrering. 
Iltning af rå-vandet optimeres og filtermaterialet 
skiftes i trykfiltrene. 
Vi monterer ny kompressor, og der monteres UV-
anlæg, som vil kunne idriftsættes omgående, så-
fremt behovet skulle opstå. 
  
Efter ombygningen kan vi forvente en mere effektiv 
fjernelse af jern, samt en mere energirigtig drift af 
bl.a. udpumpningen og beluftningen. 
Vi vil i samme ombæring efterse lagertanken og 
sikre os, at den er ren og i god stand. 
 
Arbejdet pågår i slutningen af maj måned, og det 
forventes at kunne pågå uden forbrugerne bemær-
ker det.  
 
Erling Nielsen 
Horsens Vand 
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OPERA PÅ ENDELAVE                      // 13. ÅRGANG 2015 

’Tosca’ i Skippergården –  
med GuidOpera 
 
 
Søndag, den 5. juli kl. 16 
 
Program 
kl. 15.15  
Porten til Skippergården åbnes 
 
kl. 16.00 
Introduktion + 1. akt 
 
kl. 17.00  
Pause 
 
kl. 17.25  
2. og 3. akt opføres uden pause  
 
Forestillingen slutter ca. kl. 18.30  
 
Drikkevarer og snacks kan købes før forestillingen og i pausen. Sandwich til efter forestillingen kan be-
stilles på dagen.  Operatruppen bliver i gården efter opførelsen – og vi opfordrer publikum til at  
blive og ”hænge ud”. 
 
Rekvirér gratis program med handling og rolleliste allerede nu:  
Ring/sms 2048 0123 eller skriv til hh@tekstbureau.dk  
 
Forsalg billetter á kr. 400,- samme sted. 6 kongelige operasangere og en kvartet bestående af klaver, 
violin, cello og klarinet medvirker i GuidOperas opførelse af ’Tosca’  
 
Sommer på Endelave 
Hanne Holm 

Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, Endelave, 8700 Horsens 

Internet: www.fraendelave.dk 
E-mail: ghita@fraendelave.dk 

Telefon: 75 68 90 88 / 26 27 90 88 
Åbent for grupper efter aftale 

Benny RasmussenBenny RasmussenBenny RasmussenBenny Rasmussen    
Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 
EndelaveEndelaveEndelaveEndelave    
tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56    
Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23    

SMEDE OG MASKINVÆRKSTEDET 
REP. OG VEDLIGEHOLDELSE AF LANDBRUGS- 
OG HAVEMASKINER, VVS M.M. FORETAGES. 
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Jens Peder Baggesgaard mobil 
Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 
Sognepræst: Jesper Hyldahl 
Graver: Desirée Hougesen 

Telefon vedr. kirkegården: 
Kirkesanger: Boje Lund 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Maren Andersen 

Kasserer: Anna Marie Søvang 

75 68 90 52 

51 23 82 79 

75 64 49 79  
75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 22 98 42 

21 67 01 58 

75 83 75 99 

75 83 33 39 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

juni  -  juli 2015 

 

 

Ny biskop 

Kampen om at blive Kjeld holms efterfølger som Biskop over Århus stift blev afgjort d. 7. maj. Der var to 
kandidater, Jens Maibom Petersen og Henrik Wigh-Poulsen. Sidstnævnte endte med at få flest stemmer; 
1258 mod 761.  
Henrik Wigh-Poulsen skriver: Jeg har i nu 6 år været domprovst i Odense og har prøvet det meste i folke-
kirken: præst i to små landsogne, Lejrskov og Jordrup ved Kolding, i otte år og ved to city-kirker, Odense 
domkirke og Gråbrødre klosterkirke, i seks år. I al den tid har jeg været medlem af et menighedsråd, siden 
provstiudvalg og stiftsråd. Ind imellem nåede jeg også at være højskolelærer, reklametekstforfatter, redak-
tør, lejlighedsvist fungerende biskop og, gennem otte år, leder af Grundtvig-Akademiet. 
 

Jeg kommer med mange gode og relevante erfaringer, ikke mindst på ledelsesniveau, og er parat til at stille 
dem til rådighed for sammen med jer at gøre stiftet jeg kommer fra, Aarhus Stift til et endnu bedre sted at 
være både menighedsråd, præst og folkekirkemedlem. 

Koncert i Endelave Kirke  
mandag d. 6. juli kl. 19.30 

 

Karl Bech-Larsen studerede fra 1992-98 orgel og kirkemusik ved Det 
Jyske Musikkonservatorium, desuden studier i London, hvor han også 
var organist i Den Danske Kirke. Efter seks år som organist ved Hans 
Tausens Kirke i Odense blev han i 2005 organistassistent i Horsens 
Klostersogn. Han har et mangesidigt virke som solist, akkompagnatør, 
kammermusiker og korleder. 
 

Stein Westgaard studerede violin på Barratts Dues Musikinstitutt og 
afsluttede her "Højere Musikpædagogisk Uddannelse Han deltager 
jævnligt i masterclasses i kammermusik og tilbagevendende med Mag-
gini Quartets årligt tilbagevendende kursus i Norge. Han spiller både 
koncerter som solist og som kammer- og orkestermusiker. 
 

“Mendelssohn, Fauré, Chopin, Puccini, Schumann, Brahms, Verdi... Listen over romantiske komponister fra Tyskland, Frankrig, 
Italien m. fl. er lang. Men det er ikke kun “nede i Europa”, der blev skrevet smuk og udtryksfuld musik i 1800- og begyndelsen af 
1900-tallet. I Skandinavien skete i perioden en musikalsk opblomstring med så mange “hjemmedyrkede” komponister som aldrig 
før. For eksempel var der alene i Danmark mindst 20 komponister mellem 1850 og 1950, der skrev koncerter for violin og orkester. 
Og nationalromantikken fik i mindst lige så høj grad musikalske udtryk i Sverige og Norge. Indenfor instrumentalmusikken er der 
kun få af disse komponister, ud over Grieg og enkelte andre, der bliver spillet hyppigt i dag, såvel i som udenfor Skandinavien. 
Ved denne koncert vil der være fokus på skandinavisk musik i romantisk tradition, bl. a. med romancer af Johan Svendsen og Otto 
Olsson, men også enkelte udflugter mod syd og vest.” 

 

Entre 50 kr 
Jens Peder Baggesgaard 
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 JUNI 

 

 

 søndag d. 7.   1. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

 

 søndag d. 14.   2. søndag efter Trinitatis 
    aflyst 
 

 

 tirsdag d. 16.   Gudstjeneste kl. 19.30 

     Jesper Hyldahl 
        

 

 søndag d. 21.   3. søndag e. Trinitatis 
       Karen Holdt Madsen og  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 søndag d. 28.   4. søndag efter Trinitatis 
       Jesper Hyldahl 

 

 

  
 

 

 

 JULI 

 

 

 

 

 søndag d. 5.   5. søndag efter Trinitatis 
    Anne Assenholt 

 

 

 

 søndag d. 12.  6. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 søndag d. 19.  7. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 søndag d. 26.   7. søndag efter Trinitatis 
    Aflyst 
 

  
 

 
 

 AUGUST 

 

 

 

 

 søndag d. 2.   9. søndag efter Trinitatis 
    Jesper Hyldahl 

 
 
 
 

 

 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Dorthe Munk Olsen 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Mette Skjold 

Manuela Knudsen 

75 68 90 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

30 20 20 29 

40 58 85 28 

Sensommertur 
Fredag d. 25. september 2015. 
Det nye Moesgaard Museum og Den Begravede Bro ved Vestbirk 

  
Afgang fra Endelave 6.55 

Undervejs til Moesgaard formiddagskaffe i Bondehuset i Saksild. 
Vi har programsat besøget på Moesgaard fra 10.30 – 15.30. Herunder rundvisning 
og fællesspisning. Der er mulighed for at se den meget roste særudstilling med 
Terracotta krigerne fra Kina. På hjemvejen fra Moesgaard besøger vi den genfund-
ne bro ved Vestbirk. Vi drikker eftermiddagskaffe under broen. 
Afgang fra Snaptun kl. 19.00. 
Pris for arrangementet kr. 175,- 
Tilmelding senest fredag d. 4. september til Lars Herlev 40836701 eller 
Mette Skjold 75689003/30202029 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

Zenobia giver koncert i Endelave Kirke 
Onsdag d. 29. juli kl. 19.30 

  

Trioen Zenobia er veletableret fortolker og 
fornyer af den danske sang-, salme- og vise-
tradition. De tre kvinder, alle oprindeligt fra 
området nær Egtved i Jylland, har spillet 
hundredvis af koncerter siden 2007. Harmo-
nikaspilleren Mette Kathrine Jensen og pia-
nist Charlotte Støjberg skaber et poetisk, til 
tider dramatisk, men altid solidt fundament, 
under  Louise Støjbergs iørefaldende sang. 
Trioens koncerter er veltilrettelagte musikal-
ske oplevelser, bundet sammen af fortællin-
ger om værkerne, om at leve et liv i nutiden 
med de gamle sange som soundtrack og om 
balancen mellem nyfortolkning og bevarelse. 
 

Zenobia favner i sjælden grad både det umid-
delbare og det eftertænksomme, og netop 
denne balance har gjort, at de tre kvinder har følt sig lige velkomne foran meget 
forskellige publikummer - fra TV-optagelser, over kro- og sangaftener, til dronnin-
gebesøg og kirkekoncerter. I 2015 er pladen ‘Fra Fynske Kyster’ på ny aktuel, 
fordi Carl Nielsen har 150 års jubilæum. I koncerterne præsenterer trioen sine ak-
tuelle udgaver af de sange, som så mange af os kan synge med på, uden helt at 
kunne forklare, hvorfor vi bærer netop de ord og toner med i hjerterne. 
. Publikum kan glæde sig til en intens musikalsk fortælling om en trio af unge 
kvinder, der kommer af den danske sangs ord og toner og som nu selv væver deres 
liv og musik ind og ud af traditionen. Trioen er forrygende til at skabe et intenst 
musikalsk rum mellem sig selv og publikum, og de formår at gøre deres optræde-
ner både nærværende og underholdende.     
 

Trioen besår af: 
Sangerinden Louise Støjberg er uddannet på det Rytmiske Musikkonservatorium i 
København.  
Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen er uddannet på folkemusiklinjen på Det 
Fynske Musikkonservatorium.  
Pianist Charlotte Støjberg er cand. mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet. 
Hun er desuden organist ved to sydjyske kirker. 
 

Jens Peder Baggesgaard 
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Cirkusworkshop –  
Horsens møder Endelave 
 
”Horsens møder Endelave” er en ide, 
som initiativtagerne har fået med 
baggrund i nogle af visionerne fra  
fremtidsseminaret ”Land – Ø – By”, 
som blev afholdt i Horsens i februar 
2013. Seminaret handlede bl.a. om 
at møde hinanden og få mere ud af 
vores samlede resurser i Horsens 
Kommune. 
Med cirkusworkshoppen vil vi gerne 
give børnefamilier fra almene bolig-
områder i Horsens chancen for at få 
nogle oplevelser, som de ellers ikke 
ville have mulighed for. Oplevelser, 
som virker begge veje. I de mest 
udsatte almene boligområder i Hor-
sens har over 50% af beboerne an-
den etnisk baggrund end dansk, og 
mange af disse børn og voksne ken-
der ikke de resurser, der ligger tæt 
på Horsens. Og mange øboere har 
ikke personligt mødt etniske familier. 
Det vil ”Horsens møder Endelave”  
gerne lave om på. 
 
Workshoppen er støttet med midler fra Kulturpul-
jen i Horsens, og er et samarbejde mellem Loui-
se´s Loppecafé på Endelave og Imagine Horsens, 
det boligsociale sekretariat på Sønderbro.  
Workshoppen foregår onsdag d. 8. juli på Endela-
ve, og dagen kommer til at forløbe sådan, at famili-
erne fra Horsens bliver fragtet til Snaptun med bus, 
videre fra Snaptun med færgen til Endelave.  I ha-
ven hos Louise´s Loppecafé er der spisning sam-
men med de børnefamilier fra Endelave, der har 
lyst til at deltage (bedsteforældre med børnebørn 
er også velkomne). 
 
Om eftermiddagen deltager man i Cirkus Gustavs 
store jongleringsworkshop for børn og voksne og 

bliver  artist for en dag. Klovnen Lars Gustav (alias 
Lars Henrik Rasmussen) viser, hvordan man bruger 
alle cirkustingene: kegler, diabolos, devilsticks, bol-
de, stylter, swing pois, ballancebolde og meget me-
re. Workshoppen varer 2 timer og slutter med en 
lille forestilling sammen med Lars Gustav, hvor alle 
børn der har lyst kan vise, hvor dygtige de er. 
 
Husk der er tilmelding til workshoppen efter først til 
Mølle princippet. 
 
Venlig hilsen Claus og Tove 
Louise’s Loppecafé 

 

 

CIRKUS-WORKSHOP 
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HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk 

Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk 

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

Endelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ Wellness    

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

Lise Birkmose 

Vesterby 37, Endelave 

21 46 43 31 

Ring og aftal tid 

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

vestjyskbank.dk/horsens 
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En ny sæson i Lægeurtehaven er startet og samti-
dig en ny struktur, som foreningen håber, gør at 
Lægeurtehaven kan fortsætte som besøgshave, 
cafe og butik som hidtil, men med forpagtere i 
stedet for ansatte. 
 
I Folkehaverne er de første kartofler og andre af-
grøder på vej op af jorden. Igen i år har rigtig 
mange ønsket at få et stykke jord til at dyrke eg-
ne økologiske urter og grønsager.  
Besøgshaven fremstår flot og velholdt, og planter-
ne i bedene vokser godt til med det gode vejr med 
varme og vand. Det samme gør sig gældende for 
de dyrkede urter i produktionsbedene.  
Som nyt i år vil Foreningen Endelave Lægeurteha-
ve afholde grundlovsmøde den 5. juni på terras-
sen og den lille plæne foran cafeen i selve haven.  
Arrangementet er fra kl. 10 til kl. 12. 
Der er lavet et program med grundlovstale af 2. 
viceborgmester i Horsens byråd Lone Ørsted, mu-
sikunderholdning og fællessang. Der uddeles pro-
gram ved starten af mødet. 
Alle er velkomne. 
Der kan købes drikkevarer i cafeen under arrange-
mentet og frokost efterfølgende fra kl 12. Der kan 
forudbestilles frokost ved Brian Andersen, forpagter 
af cafeen på tlf. 22 28 40 64.  Se også Lægeurteha-
vens hjemmeside. 
 
Der er også mulighed for at deltage i en times 
guidet rundvisning i besøgshaven kl.13.30 ved To-
ve Yde. Pris 45 kr. pr person. Tilmelding ikke nød-
vendigt.  Det er også muligt at opleve besøgshaven 
uden rundvisning mod betaling af entre. 
Lægeurtehavens butik vil være åben hele dagen 
med salg af økologiske produkter dyrket og frem-
stillet i lægeurtehaven samt mange andre fristelser, 
så der bliver rig mulighed for at handle.  Bolette 
Kristensen vil være til stede og vil kunne fortælle 
om de forskellige produkter. 
Dette nye tiltag håber foreningen kan blive en dej-
lig tradition lige som grundlovsmøderne på stran-
den ved Skriverhuset var det i mange år. 
 
Foreningen starter i det små med et mindre arran-
gement i år, men så der er mulighed for at udvide. 
Der kommer mange flere arrangementer i somme-
rens løb i Lægeurtehaven, som bla. annonceres i 
den fælles kalender, Sommerkalender for 2015, på 
pælene, på Lægeurtehavens hjemmeside 
 www.endelave-laegeurtehave.dk og i Endelavebla-

det.  
Medlemskab af Foreningen Endelave Lægeurtehave 
kan tegnes ved at indbetale 50 kr. på Konto: Reg. 
1551 kontonr. 2 368 552. Husk at angive navn og 
adresse.  
 
Foreningen Endelave Lægeurtehave ønsker alle en 
god sommer. 
 
På bestyrelsens vegne 
Sanne Gyde  

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 4. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01 

www.ls-service.dk - info@ls-service.dk  

LÆGEURTEHAVEN 
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Foto: Tove Yde 
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Referat fra Endelave  
Museumsforenings   
generalforsamling den 21. april 2015 
 
Efter velkomst fra formand Inge Grosen, gik man 
over til behandling af dagsordenen. 
Det kunne konstateres at Generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 
 
Formandens beretning: 
Temaudstillingen for 2014 – emnet var ”krigsårene 
på Endelave 1940 – 45”- havde været en stor 
mundfuld, vanskelig at strukturere, megen re-
search, og en spændende og interessant dialog 
med ”øens ældste” om tiden som de huskede den, 
og havde sammen med Horsens Museums velvillige 
udlån af effekter betydet, at vi fik lavet en udstil-
ling, der bredt viste hvorledes Endelaveborgerne 
var kommet gennem besættelsesårene. Inge kunne 
fortælle, at udstillingen med flere tilføjelser også vil 
kunne ses på museet i 2015 - året som jo markerer 
70 året for Danmarks befrielse. 
Der vil ligeledes blive mulighed for på museet, at 
købe Bent Møller Pedersens erindringsforedrag om 
besættelsesårene på Endelave på DVD.  
 
Der havde i alt været ca. 900 besøgende, hvilket 
må siges at være meget pænt – interessant at se, 
om billig færge i maj og september vil give samme 
øgede antal besøgende. 
 
I december fik museet leveret et USB stik og en 
mappe med manuskript af Mette Schou, som havde 
færdigredigeret Svend Schou og Steffen Hah-
nemanns bog om ”Vandringer i Endelave by”. 
Med tekst og billeder var der ca. 80 sider. En grup-
pe af bestyrelsen gennemarbejdede materialet på 
”mandagsmøderne” hen over vinteren, og beslutte-
de at lave en tilføjelse på 10 sider med beskrivelse 
af Vesterby uden for det tidligere vestre byled.  
Bogen er nu sendt til trykning og vil kunne købes 
på Endelave Museum og i ”Den gamle Købmands-
gård” hos Per Hensen ultimo maj måned. 
 
I samme forbindelse har gruppen opdateret Lokal-
arkivet indeholdende oplysninger om Endelave-
slægter samt hus- og gårdmapper, så de til den 
kommende sæson vil være ajourført med de sene-
ste modtagne ændringer omhandlende de enkelte 
slægter og ejendomme. 
Der vil være mulighed for digitalt at surfe på muse-
ets folketællingslister mv., samt for et mindre beløb 
at købe kopier af materialer, man ønsker at bringe 
med hjem. 
 
Endelave Museum har fået ny hjemmeside - du kan 
se den på www.endelave-museum.dk 
 
Præstegårdens udbygninger er blevet ryddet undta-
get kampestensladen, som står ret åben tilbage. 
Jens Peder Baggesgaard (præsten) fortæller, at 
denne skal repareres nødtørftigt og skærmes for 
yderligere forfald, bl.a. skal spær og tag reparere-
res på et tidspunkt – vi vil spændt følge arbejdet og 
de fremtidige muligheder for evt. udnyttelse. 
 
Til sidst nævnte Inge vores bestyrelseskollega, Jens 
Erik Jensens alt for tidlige bortgang – Han var altid 

tjenstvillig, hjælpsom, venlig og imødekommende – 
altid villig til at tage en afløservagt - og udtalte et ” 
Æret være Jens Eriks minde”. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Lise Lotte fremlagde det reviderede regnskab til 
godkendelse – regnskabet udviste et underskud på 
17.868 kr., som kunne henføres til en flot ombe-
trækning af museets gamle sofa samt den meget 
høje brandforsikringspræmie. 
Liselottede fremlag forslag til budget for 2015 med 
et forventet underskud på 7000 kr. Forslaget toges 
til efterretning. 
 
Indkomne forslag: 
Bestyrelsen fremsatte forslag om at regnskabsåret 
ændres fra 1/3 – 28/2 til 1/1 – 31/12. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget.  
Valg til bestyrelsen: 
 
Der var genvalg til Inge Grosen, Jens Olsen, Mette 
Roepstorff og nyvalg til Mogens Olsen. 
Valg af suppleanter: 1. suppleant Lise Birkmose og 
2. suppleant Birgit Vind. 
 
Palle nævnte, at man arbejdede med et eftermid-
dagsarrangement i sommerferien, hvor man med 
hjælp fra Endelaveboere vil fremtrylle et besættel-
sestids kaffebord a´la´ 5.maj 1945. Nærmere her-
om senere. 
 
Ref. Palle Dupont Kristensen 
 
 
 
Erindringer af Else Barner Nielsen 
 
Endelave Museum har modtaget en samling af erin-
dringer fra den tidl. øbo Else Barner Nielsen. 
Else er gift med Verner, og bor i dag i Tarm. Sam-
men har de fire børn, Arne, Per (bosiddende på En-
delave), Helle og Hanne. 
 
Vi bringer her en forkortet udgave af erindringerne. 
Den samlede udgave kan læses på Endelave Muse-
um. 
 
Jeg var 17 år i 1948, da vi flyttede til Endelave. 
Far, mor og os tre søskende. Vi havde som børn 
været på ferie hos Mille og onkel Arbo, så vi var 
kendt med øen men ikke med landbrug. Far havde 
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købt ”Lyngehuset” ( i 
dag tandlæge Vor-
tings hus, Lynger 2) 
med tilhørende stald 
og lade + 5 køer. Hel-
digvis var naboerne, 
og ikke mindst Verner 
Muhlig, søde til at 
hjælpe os i gang. 
 
Jeg kom i huset på 
”Mejerigården” hos 
sognefoged Jens Møl-
ler og hans kone Ly-
dia og deres 4 dren-
ge. Jeg tjente der 2 
vintre, for om som-
meren var der nok at 
lave hjemme hos os 
selv med at luge roer, 
høste og samle kar-
tofler, og så skulle der 

tærskes korn og laves meget andet. Jeg skulle sør-
ge for morgenmaden, mælkebrød og kaffe, men 
når de skulle spises til aften, kaldte Jens Møller på 
drengene, for pigen skulle også have fri, som han 
sagde. Lønnen var 75 kr. om måneden, men hvis 
jeg ville stoppe børnenes strømper, kunne jeg få 
100 kr., sagde Lydia. Med 4 børn var der altid 
strømper, der skulle stoppes; dengang kunne vi 
ikke drømme om at kassere dem. Jens Møller fik 
øens første traktor i 1949-1950, mens jeg tjente på 
gården. 
 
Verner og jeg blev ringforlovede i 1949, året efter 
vi kom til Endelave. Verner er født på Endelave, og 
han havde sin mor, sin stedfar og 4 halvsøskende. 
Han var kun 9 år, da han kom ud at tjene, hvor han 
skulle tidligt op og malke, før han skulle i skole. I 
1948 var han karl på nabogården hos Karl Gylling, 
så han fik hurtigt sin daglige gang hos os. Om vin-
teren, når vi skulle besøge Inger og Johan Hoè i 
den anden ende af øen, bandt vi en slæde efter 
Verners knallert, og med mig bag på gik det bare 
derudaf. Også dengang vi skulle hente en gris hos 
onkel Arbo, der var hjemmeslagter. Grisen blev lagt 
i en balje og sat på slæden med mig bagpå, men 
imod os kom Keld på knallert, og der var kun me-
get lidt plads at komme om ved hinanden på, så 
det endte med, at Keld kørte lige ind i os, så både 
gris, balje og jeg faldt af.  
 
Vi var mange unge på øen dengang, og vi kom til 
hinandens fødselsdage, hvor vi havde forskellige 
lege, bl.a. to mand frem for en enke. Det kender de 
unge ikke til i dag; men vi forstod at more os på en 
sjov måde uden øl og sprut. Vi spillede også dilet-
tant; det var gammel Niels og lille Grethe, der stod 
for det. Verner og jeg var med hvert år, det var rig-
tig festligt. Om sommeren var vi tit ude at stryge 
rejer. Når vi så syntes, vi havde fanget nok, tog vi 
hjem til Verners mor Martha med dem. De fik lige 
et opkog, og så blev de sat midt på bordet. Så sad 
vi der og pillede rejer og spiste dem efterhånden. 
Det var rigtig hyggeligt, og de smagte rigtig godt. 
Rejsefilmen blev vist en gang om måneden i det 
gamle forsamlingshus, hvor vi også havde høstfest 
med medbragt madkurv. En gang røg bilen med 
rejsefilmen over bord fra ”Ravnsborg”. Bilen blev 

trukket op af havet igen, og heldigvis sad der ingen 
i den, da det skete 
 

 
Vi blev gift i Endelave kirke i 1951. Hele familien fra 
Århus og København kom, og festen blev holdt i 
laden. Lille Fut (Wilfred) spillede harmonika, og mo-
stre og onkler overnattede på høloftet over stalden. 
Vi fik lov at bo hos Sørine, hvor der ikke var elektri-
citet, så vi tog små petroleumslamper med rundt i 
huset. Her blev vores første søn Arne født, og når 
vi skulle til fest i forsamlingshuset, bar vi sengen 
med lille Arne 
gennem gangen 
ind til Sørine, 
som passede 
ham, til vi kom 
hjem igen. Hus-
lejen var 20 kr. 
om måneden.  
I 1952 havde 
mor og far sølv-
bryllup. De hav-
de haft mange 
gode år på Ende-
lave, men des-
værre blev mor 
syg og døde af 
kræft kun 46 år 
gammel. Min far 
flyttede derefter 
tilbage til Århus, 
hvor han købte 
en rulleforret-
ning. Ikke længe 
efter købte vi 
kunstmaler Gluds hus (Havhornet 9), hvor vi fik 
lagt lys ind og slået to små stuer sammen til én. 
Der var meget koldt om vinteren, for huset havde 
kun én kakkelovn, men vi fandt på at smide korn 
ud på loftet, så det kunne holde lidt på varmen. Her 
fik jeg min første vaskemaskine, en Ferm, men tø-
jet skulle stadig skylles ude ved pumpen i gården, 
det var en kold omgang. 
 
I gamle dage havde Endelave 5 købmænd, men 
kun 4 i min tid. Vi havde også et bageri, og der var 
2 tøj-butikker og 2 smede på øen. 
 
Verner nåede at være karl på mange af øens gårde. 
Han var karl ved Kristian Krog, bestyrer ved Anna 
Rasmussen, fodermester ved Peter Holm og karl 
ved Karl Gylling, og ellers lugede vi roer og hjalp til 
i høsten flere steder. 
 
I dag tænker vi tit på, hvordan vi klarede os uden 
badeværelse og et rigtigt toilet. I alle de år på En-
delave, havde vi jo kun et lokum, hvor spanden 
skulle tømmes. Børnene kom i en balje vand på 
skift, når de skulle vaskes, og for os blev det kun til 
etagevask, men sådan var det jo langt de fleste 
steder. 
 
Ja, gode gamle tider på Endelave. Den bærbare 
computer jeg skriver på , har jeg fået af min svi-
gersøn Erik, og som han siger: ”Den kan du skrive 
på de næste hundrede år.” 
 
Lotte Krogh, Endelave Museum 
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Morgen-glæder 
I aftes satte jeg sildegarn ud. Nu må disse herlige 
fisk da vist snart indfinde sig. – Flere gange i løbet 
af natten må jeg lige kontrollere, hvor på døgnet 
jeg befinder mig. Det er altid spændende, og jeg 
har ikke problemer med at komme op, - jeg ved jo, 
at jeg skal komme før sælerne får øje på bøjerne 
og tømmer garnet med flere store huller i det efter 
deres hærgen. – Det er endnu helt mørkt, da jeg 
ror fra land, og min pandelygte viser mig, hvor bø-
jerne er. Og jeg er heldig at være kommet først, og 
garnet står som jeg havde sat det.  Nu er det rigtig 
spændende, og alt med kolde fingre bliver fuld-
stændig glemt. Der sidder først en Ulk, godt viklet 
ind, men så begynder der at ske noget, og der 
kommer sild op i baljen, sprællevende og sølvglin-
sende, og det blev til 41 stk denne første gang. Jeg 
havde også et garn stående efter tunger, men de er 
ikke sådan at overliste, og der har måske været for 
meget måneskin, - de kræver totalt mørke. Som 
erstatning sidder der dog sytten skrubber, som alle 
har smidt rognen, så de må fanges. Inde på land er 
det nu blevet tid for solen at stå op. Og hun sover 
ikke over sig, sender, før sin smukke opstigen, sine 
stråler op på de få morgenskyer, som får røde kan-
ter og et strålebundt danner en vifte op fra Samsø’s 
midte. Langsomt kommer solen derefter selv op og 
kaster et livgivende lys over land og hav, så man 
noget tynget af naturens skønhed får de tanker, at 
man bedre kan forstå, hvorfor man i oldtiden dyr-
kede sol og måne som guderne. Og da jeg så sam-
tidig starter CD-spilleren, og den netop starter med 
”I østen stiger solen op”, ja så er det næsten for 
meget, og en taknemlighed breder sig, så jeg næ-
sten kan blive religiøs. 
 
Rejerne er også kommet ind på lavt vand, så de er 
til at fange. De første gange i starten af april var 
det noget koldt at stikke armene ned i vandet for at 
løfte sten og tangbuskene op. Det bliver ikke de 
store fangster i starten, da kulden snart gør fingre-
ne næsten helt følelsesløse, og det bliver for be-
sværligt at tage rejerne op fra ketsjeren. Så hjæl-
per det at komme hjem og blive godt modtaget og 
hjulpet med at skifte tøj. Hænderne får derefter en 
tur under den kolde hane, som næsten mærkes 
varm i forhold til, hvor jeg havde haft dem før, og 
langsomt tør de op, så jeg kan hjælpe med at pille 
rejerne, og denne første rejemad får erindringen 
om kolde fingre til at fortone sig. – Nu er det blevet 
noget varmere at stryge rejer, og det bliver til lidt 
større fangster. – Dog må vi vist indstille os på, at 
der ikke er så mange store rejer i år, men til gen-
gæld er der rigtig mange små rejer, så de næste 
generationer er sikret, og næste år vil der forhå-
bentlig være lige så mange, som der har været det 
sidste par år. – Måske har jeg overfisket i området, 
hvor jeg går. Rejerne kan måske huske, hvor de er 
født og opvokset, og vender tilbage til samme om-
råde, som man jo ser hos fisk. – Jeg må prøve nog-
le andre steder, for at finde ud af, om det er tilfæl-
det. – Noget andet er, at jeg møder mange ulke 
inde på lavt vand, og de kan da vist være en af 
grundene til, at der ikke er så mange store rejer i 
år. Der er måske ikke noget at fange ude på større 
dybde, så de er nødt til at slå sig på rejefangst for 
at få stillet deres glubende appetit. 
 
Nu er der igen ved at være kaniner rundt i gærder-

ne, og jeg kan glæde mig over at kunne se hele 
familier langs gærdet på marken lige neden for vor 
have. Kaninerne hører jo ligesom til på Endelave, 
men selvfølgelig er landmændene ikke så begej-
strede, når de ser kornet bidt helt ned på større 
områder. Endnu er det mest i skumringen, at de er 
fremme. Der er jo mange rovfugle, som gerne vil 
snuppe sådan en lækker kaninunge, og til rovfugle-
ne må vi vist også henregne krager og ravne, som 
også tager deres andel. – De sorte kaninunger, som 
jeg så sidste år, har jeg ikke set noget til i år, så de 
er nok blevet ædt, som så mange andre. Det er gå-
et rigtig langsomt denne gang med at kaninerne er 
kommet sig over sygdommen, måske pga. for stort 
jagttryk fra deres naturlige fjender. 
 
Rådyrene har det tilsyneladende godt, skønt der er 
enkelte med tynd mave, så deres hvide spejl er far-
vet helt sort. I denne tid ser vi ikke så meget til 
dem, da det er netop nu, de skal føde deres lam. 
Alle bukkene har fejet geviret nu, så de fremtræder 
mest præsentabelt for ”damerne”.  Og der går jo 
ikke lang tid efter  læmningen, før vi ser bukkene 
trave rundt i hælene på råerne. – Der bliver set en 
del 6-endere, så ide’en med, kun at skyde disse og 
lade de yngre bukke gå, ser ud til at have en gavn-
lig virkning. 
 
Et andet anderledes forhold ser vi med knortegæs-
sene, som er begyndt at opholde sig ude omkring 
Kloben, hvor vi ikke tidligere har set dem. Normalt 
opholder de sig helt inde i bugten og på stranden-
gene. Måske er der ikke så meget dværg-ålegræs 
derinde, så de finder noget andre steder. – Men de 
må da vist snart til at tænke på at rejse nordpå for 
at yngle, hvad de ikke gør her i landet. 
Vort lille egetræ sprang ud en uge før vort nye 
asketræ, hvad der efter det gamle mundheld ikke 
tegner for godt for sommeren, men da forskellen 
ikke var større kan vi jo håbe på en normal dansk 
sommer med skiftende vejr med både sol og regn. 
Og foreløbig har vi jo haft maj-kulde, så laderne 
skulle blive fulde, - lad os så håbe på dette også. 
 
God sommer 
Børge Birkmose 
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Strandrensning og fællesspisning 
  
Lørdag d. 18. april afholdt Beboerforeningens 
strandrensning om formiddagen. 
  
Vi var jo velsignet med et fantastisk godt vejr. Må-
ske var det årsagen til det store fremmøde til 
strandrensningen. I hvert fald så det ud til, at alle 
hyggede sig og havde en god formiddag i den gode 
sags tjeneste. 
  
Om aftenen holdt EFK fællesspisning i skolens gym-
nastiksal. Der var ikke så mange tilmeldte, som vi 
er vant til. Mange af de sædvanlige deltagere var 
”rejst” den dag – og selvfølgelig var de savnet. Men 
når det er sagt, skal det også siges at de, der del-
tog, vist nok havde en hyggelig aften. Det var i 
hvert fald min fornemmelse. 
  
Før middagen sang vi ’Kom maj du søde milde’ – 
denne gang uden musikakkompagnement, da vores 
”sædvanlige” spillemænd også var ”rejst”. Men det 
gik alligevel fint. 
  
Maden var på glimrende vis fremtryllet af Anders 
Møller Olsen, Palle Lorentzen og Jens Marthin Sø-
rensen. De serverede hamburgerryg med ikke min-
dre end to forskellige slags flødekartofler og en rig-
tig god grøn salat. Desserten var en frisk appelsin-
dessert - og her blev der gået til makronerne (som 
var en af ingredienserne). Som sædvanlig sluttede 
vi af med kaffe og fru Olsens skønne, hjemmebagte 
småkager. 
  
Det er altid en fornøjelse at afholde et sådant ar-
rangement, når man fornemmer, at deltagerne 
hygger sig. Vi har da også allerede fået en foreløbig 
tilkendegivelse om, at der måske vil være nogen til 
at lave mad til os næste år! 
  
Niels Johan D. Andersen 
 
Referat fra EFKs generalforsamling 
Påskelørdag d. 4. april 2015, kl. 13.30 
på Mejerigaarden 
 
16 personer tilstede, heraf 4 fra bestyrelsen 
 
1. Valg af ordstyrer 
Valgt: Mike Thygesen. 
 
2. Formandens beretning - vedlagt 
Måske finde et andet sted til Sct. Hans, evt. læge-
urtehaven. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Gennemgang af regnskab 
Belysning i skolen er ikke kommet med på årets 
regnskab, men skal med i indeværende år. Erling 
Sørensen synes at kassebeholdningen skal ned om-
kring 10.000 kr. Brug pengene på evt. middagstal-
lerkner til skolen, supplering af porcelæn. Regnska-
bet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Annette Grube Lorentzen, Leif Jørgen-
sen og Birthe Olsen. 
Alle blev genvalgt for 2 år. 

5. Valg af suppleant 
Boje Lund blev genvalgt. 
 
6. Valg af 1 revisor 
Erling Sørensen blev genvalgt. 
 
7. Valg af 1 revisorsuppleant 
Ole Faurskov blev genvalgt. 
 
8. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændringer af Lo-
ve for Endelave Fritids- og Kulturforening, jf. sepa-
rat dokument nedenfor med angivelse af de foreslå-
ede ændringer. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget – nye vedtægter 
vedlagt. 
 
9. Eventuelt 
Det blev oplyst at vi har ca. 140-150 medlemmer, 
overvejende pensionister også mange fra fastlan-
det. 
 
Endelaves venner spurgte efter om EFK kunne være 
interesseret i at være med til at anskaffe en køle-
trailer. Bestyrelsen arbejder videre med det. 
 
 
Referat fra EFKs ekstraordinære  
generalforsamling 
Påskelørdag d. 4. april 2015, kl. 14.00 
på Mejerigaarden 
 
16 personer tilstede, heraf 4 fra bestyrelsen 
 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
Valgt: Mike Thygesen 
 
2. Behandling af forslag til ændring af Love for En-
delave Fritids- og Kulturforening, jf. separat doku-
ment med angivelse af de forslåede ændringer. 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget – 
nye vedtægter vedlagt. 
 
3. Eventuelt 
Intet 
 
Efter generalforsamlingen blev der servere kaffe, 
ostemad og lagkage. 
 
Referent: Annette G. Lorentzen 21.4.2015 
 
 
Formandsberetning  
for året 2014/2015 
 
Efter sidste generalforsamlingen d. 19. april 2014 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Kasserer:   Birthe Olsen 
Sekretær:   Annette Lorentzen 
Medlemmer:  Leif Jørgensen 
   Karin Meyer 
Suppleanter:  Boje Lund 
Formand:   Niels Johan D. Andersen 
 
Over det sidste år har EFK haft følgende arrange-
menter: 
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Lørdag d. 12. april havde Beboerforeningen strandrensning, efter-
fulgt af den traditionelle fællesspisning. Anders Møller Olsen, Su-
sanne Lindgaard og Palle Lorentzen serverede gammeldags okse-
steg – og det smagte fantastisk godt! Dette arrangement blev 
også nævnt ved generalforsamlingen sidste år, da det jo fandt 
sted en uge før generalforsamlingen, men en sådant godt arran-
gement kan godt tåle at blive nævnt en gang mere. 
 
Det næste arrangement, som EFK stod for, var Sankt Hans aften. 
Båltalen blev holdt af Bjarne Ottesen, som talte over emnet hek-
se på Endelave. Vi havde akkompagnement af Endelave Spille-
mændene – Jørgen Holm, Boje Lund og Lars Møller. De musicere-
de også lidt før bålet – og det er nu altid hyggeligt med lidt mu-
sik. 
 
Torsdag d. 7. august drog vi til Palsgaard, hvor vi så forestillingen 
Annie Get Your Gun. Vi var med den ordinære afgang fra Endela-
ve kl. 16.15, og tog med vores sædvanlige bus til Palsgaard, hvor 
vi indtog den medbragte mad på vores skrænt. I 2014 havde vi 
fået tildelt en såkaldt ’kulturfærge’ – det var det gode skib Tenna. 
Her kunne man på turen hjem nyde kaffe og ostemadder. Det var 
lidt primitivt, så vi håber, at vi kan få en ’rigtig’ færge i år. Der er 
indsendt ansøgning, men på nuværende tidspunkt, er der ikke 
kommet svar. 
 
Igen i 2014 havde Endelave Idrætsforening – altså EIF – og EFK arrangeret halvmaraton. Igen et godt 
arrangement med mange deltagere til trods for, at der samme dag var Storebæltsløb. Og som sædvanlig 
havde vi godt vejr. 
 
Dilettant, lørdag d. 7. marts 2015 – Ikke alt godt kommer fra havet. En yderst relevant forestilling for 
småøer – og især for Endelave, da den havde et royalt islæt. Traditionen tro var det en meget morsom 
og ind imellem noget vovet forestilling. I hvert fald, publikum morede sig kongeligt. 
 
Alle foreningens arrangementer – fra fællesspisningen over Skt. Hans-aften til halvmaratonen kan kun 
gennemføres med hjælp fra en masse frivillige. De gør et stort stykke arbejde – på scenen, i køkkenet, 
ved bålet, på halvmaraton-ruten og ved tidstagningen og meget, meget mere – en stor tak til alle - også 
dem der måske ikke er nævnt specifikt! 
 
Foreningen har skiftet bank – til Jyske Bank, så vi nu også har en netbank. Det gøre livet lettere for kas-
seren, og vi kan spare penge, da vi ikke behøver at få kontoudskrifter på papir mere. 
 
Bestyrelsen har også planlagt et program for 2015 – og det første, nemlig dilettantforestillingen er som 
nævnt allerede afholdt. 

Programmet er  
• Skt. Hans-aften – 23. juni. 
• Palsgård-spil: Atlantis – 6. august 
• Halvmaraton – lørdag d. 12. september 2015 – sammen med EIF.   
• Desuden et foredrag eller lignede i samarbejde med andre foreninger. Der arbejdes på at få et sådant 
arrangement op at stå. 

 
Formand 
Niels Johan D. Andersen 

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

 

Foto: Mette Roepstorff 
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NYBOLIG HORSENS EJENDOMSKONTOR 
Vitus Berings Plads 6   -   8700 Horsens   -   Tlf.: 76 28 26 00 

E-mail: 8701@nybolig.dk   -   www.nybolig.dk 
 
 
 
 
 

Åbningstider:  
mandag - torsdag: 9.00 - 17.30   fredag 9.00 - 17.00   lørdag/søndag: efter aftale 

LÆSERBREV 
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Vi har noget særligt! 
Vi har ikke status af naturpark, heldigvis, med alt 
hvad det medførte af skiltning, stier m.m. 
Vi har noget som er langt bedre. Vi har en naturlig 
fred og ro, hvis vi værner om den. 
Når jeg går langs stranden, er havets møde med 
landet det samme, som det var i vikingetiden for 
ca. 1000 år siden. Kystlinien er ændret af vind og 
vejr, det sker hele tiden og er dejligt at følge med i. 
Jeg finder spor fra Ærtebøllekulturen i jægerstenal-
deren for ca. 7000 år siden. 
Der ligger sten bragt hertil langvejs fra af isen un-
der istiden. 
Der flyver skarver som minder om dinosaurer. 
Lærkerne synger og synger som de sang over en-
delavitterne, da de var fæstebønder for ca. 300 år 
siden. 
 
Der er så smukt og uberørt her i vores lillebitte del 
af verden. Hvis man går stille nok, kan man høre 
evighedens vingesus og edderfuglenes knurren ude 
på vandet. Gravænderne pipper som kyllinger, når 
de flyver i flok. Det er nok for at fortælle hinanden, 
at de er med. 
Forleden lå der et gråandepar ved siden af hinan-
den i vandkanten og sov med hovederne under vin-
gerne. De vågnede ikke, da jeg passerede, hunden 
var i snor, og jeg ingen ræv, de vågnede ikke. 
Se, denne fred er skrøbelig, bedst som man er i 
paradiset, dukker slangens spor op i form af spore-
ne af en ATV (en slags firehjulet motorcykel) i san-
det. Så er fortryllelsen brudt. Skulle man have væ-

ret så uheldig at møde den, kunne man ligeså godt 
have været i en by i verden. 
 
Det er det, jeg vil frem til - om 1000 år skal man 
også gerne kunne færdes i Endelaves fred og kunne 
mærke kontinuiteten i livet. 
 
Derfor bør vi beskytte vores ø mod motoriseret tra-
fik alle andre steder end de autoriserede veje. Lad 
larmen blive hjemme (undtaget selvfølgelig land-
brugsmaskinerne). Det jeg taler om, kan alligevel 
kun opleves til fods og alene - er man bare to, er 
det forduftet og er noget andet. 
Det er samspillet mellem naturen og det åbne sind, 
sjælen. 
 
Mette Roepstorff 

Foto: Mette Roepstorff 
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Vejle Kommune gjorde en hel del for børnene un-
der krigen, men også før og efter. Således havde 
man en feriekoloni på Hvidbjerg, hvor trængende 
børn kunne få nogle ugers ophold i sommerferien. 
Kolonien blev drevet af et privat selskab, som hed 
"Børnenes Vel", men med kommunal støtte. For-
mand var skoledirektør Grethe Glahn og kasserer 
var lærer Viggo Knudsen, som senere blev forstan-
der for Døveskolen. Det fortalte Arne Tambo, den-
gang lærer i Vejle og senere skoleinspektør i Ærø-
skøbing. Han fortsatte som følger: 
 
”Pengene til driften kom ind ved den årlige børne-
hjælpsdag, hvor hele byen var involveret. Når 
planlægningen gik i gang, var det med borgmeste-
ren for bordenden. Der var optog med festklædte 
børn og pyntede vogne, der var konkurrencer, der 
var lodsedler, der var et vældigt restaurationsliv. 
Kort sagt, hele byen deltog, og det gav da også et 
vældigt overskud. Jeg mener, at det et år var på 
ca. 70.000 kr., og det var mange penge i 1950.  
Men efter krigen var der langt flere børn, der 
trængte til et ferieophold, så Hvidbjerg var ikke 
længere tilstrækkelig, og man begyndte at speku-
lere på en udvidelse eller en koloni mere. At det 
blev Endelave, skyldtes nærmest en tilfældighed. 
Vore nærmeste naboer på Chr. Winthersvej var 
Viggo Knudsen og fru Esther, og vi fandt begge 
hold på at leje os ind på Endelave, som vi havde 
lidt forbindelse til, i sommeren 1947. En aften, da 
vi var til aftenhygge hos Postens, kom vi til at 
snakke om problemet med at få udvidet ved Hvid-
bjerg, og så lød det fra Posten: "Hvorfor køber I 
ikke Louisenlund, der er plads nok, og den har væ-
ret til salg i flere år, så den kan I få billig." 
Så nogle fakta om Louisenlund. Oprindelig hørte 
Endelave under Stensballe Gods, og den første ho-
vedgård lå inde i Endelave by, men i 1796 byggede 
major Schildknecht Louisenlund, og den blev i fa-
miliens eje indtil 1901. Her blev den købt af en kø-
benhavnsk entreprenør, og så gik det bare nedad. 
På et tidspunkt blev det meste af agerjorden ud-
stykket til husmandsbrug, og så forsvandt mulig-
hederne for rentabel drift. De forskellige ejere red-
dede, hvad reddes kunne. Et par år havde de såle-

des fældet de kristtjørn, der stod i skoven. Man 
sagde, at hele dækket på færgen var fyldt med 
kristtjørn, så det var et rigtigt juleskib, der kom til 
Horsens.  
 
Et par år efter, at vi havde overtaget Louisenlund, 
kom en skovrider fra Skanderborg over for at in-
spicere et stykke fredsskov, men det fandtes ikke 
mere. Blandt de mange forskellige ejere var Løve-
Olsen den mest omtalte. Der blev fortalt meget om 
Olsens løver; hvordan den ene slap ud og efter 
megen dramatik blev aflivet, derimod vidste ingen 
noget om den andens skæbne. Ingen vidste, hvem 
der ejede Louisenlund, men en baron Dirckinck-
Holmfeld var der som forvalter. 
 
Næste morgen begav Viggo og jeg os derud. Om 
baronen havde været en stor modstandsmand un-
der krigen, ved jeg ikke, men hovedbygningen lig-
nede en modstandsrede. I de fleste værelser stod 
en feltseng og ved siden af en taburet, hvorpå der 
lå en revolver. Selv sad baronen og svingede med 
en revolver, da vi forhandlede, så vi sad og dukke-
de os. Han blev i øvrigt kort efter gift med den 
kvindelige læge, som så blev baronesse, så vi fik 
en del at gøre med dem i de følgende år. 
 
Da han havde meddelt ejeren, at en institution var 
interesseret i at købe, røg prisen op på 90.000. 
"De har godt af at blive kølet ned i vinter", var Vig-
gos kommentar. Og det blev de, så det var ejeren, 
der i foråret rykkede ud med nye tilbud, og da de 
var nået ned omkring 70.000 kr., tog Viggo og jeg 
over for at få handlet. Jeg tror, ejeren var en rigtig 
røver, for da vi om aftenen sad på kroen og fik et 
godt måltid mad med diverse, lagde han pludselig 
en slutseddel over til Viggo til underskrift, men 
Viggo fejede den til side med bemærkningen "I af-
ten drikker vi, i morgen skriver vi under." Ejeren 
blev så gal, at han rev papiret i stykker. Nå, næste 
formiddag blev slutseddel affattet, og "Børnenes 
Vel" kunne overtage Louisenlund i foråret 1948. 
Og hvad overtog man så? En stor flot hovedbyg-
ning, en kostald, der kunne rumme 60 køer, en 
stor lade halvfuld af halm, en nedbrændt længe 

(hestestald og maskin-
hus), en svinestald, hvor 
taget og noget af muren 
var væk, et par stråtækte 
huse og ca. 150 tdr. land, 
mest strandeng, men og-
så skov og plantage.”  
 
Historien fortsætter i Arne 
Tambos beretning 
”Feriekolonien på Endela-
ve” i Vejlebogen 2007. 
Men hvordan kunne det 
gå så galt for øens store 
gård Louisenlund. Major 
Schildknecht overtog i 
1796 hele Endelave, og 
den bestod af 146 tønder 
hartkorn (Td. H.), som 
var et mål for jordens 
samlede dyrkningsværdi. 
Majoren oprettede samme 
år Louisenlund med 8½ 
Td. H., men løbende blev 

BARONEN PÅ ENDELAVE  
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Louisenlund i mellemkrigsårene. (Vejle Stadsarkiv) 
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fæstegårde og fæstehusmandssteder 
solgt til selveje, så i 1870 ejede ef-
terkommerne efter majoren kun 40½ 
Td. H. og i 1890 var ejendommen 
svundet ind til selve gården Louisen-
lund, som dog med tiden var vokset 
til 15½ Td. H. De almindelige gårde 
på Endelave var dengang på 3 Td. H., 
så Louisenlund var stadig den store 
og dominerende proprietærgård på 
øen. 
 
Frem til 1903 sad major Schild-
knechts efterkommere på Louisen-
lund, men siden kom en broget strøm 
af ejere, der af forskellige grunde 
hver især kun ejede gården i få år - 
præget af tidens usikre konjunkturer, 
og drømmen om hurtig fortjeneste på 
den store gård. Næsten alle mangle-
de den nødvendige landbrugsfaglige 
indsigt. I 1903 blev gården købt på 
tvangsauktion af entreprenør Jens 
Bjerregaard for 70.000 kr., og han 
lod det nuværende stuehus opføre i 
1904 i stedet for det gamle i bindingsværk, som 
blev bygget 1797-98. På husets frontispice står 
årstallene 1796 nærmest for Schildknechts køb af 
Endelave og 1904 for opførelsen af det nye stue-
hus. Hans kone døde i 1910, og i 1912 solgte han 
ejendommen til Carl Johan Jørgensen for 124.000 
kr. I 1918 blev Louisenlund købt af ejendomshand-
ler A. Andersen for 360.000 kr., og derfor kunne 
Carl Johan Jørgensen samme år købe det store og 
flotte Grand Hotel i Vejle, som han stadig ejede i 
1934.  
 
I 1919 blev Louisenlund solgt videre til den island-
ske købmand Gudmann Einarsson for 375.000 kr. I 
1923 blev gården på tvangsauktion overtaget af 
landbrugskandidat Chr. Beck for 240.000 kr. På en 
ny tvangsauktion i 1927 blev den solgt til Arthur 
Pedersen, der startede ralgravningen i 1932 på 
Lynger Hage (senere leder og medejer af Zonen i 
Horsens). Efter flere ejerskifter blev Louisenlund i 
1938 solgt af enkefru M. H. Petersen til Statens 
Jordlovsudvalg for 98.000 kr., og den var da på 
300 tønder land (tdl.). I 1939 blev der på 100 tdl. 
agerjord fra Louisenlund oprettet 8 statshusmands-
brug langs vejene Lynger og Havhornet, mens de 
resterende 200 tdl. med ager, strandenge og skove 
i 1939 blev solgt til Hans Edvard Hjalmar Olsen 
(ham med løverne).  
 
B. W. Ørndrup overtog Louisenlund i 1941 og solgte 
den i 1942 til et københavnsk konsortium for 
235.000 kr. Det var købernes hensigt at udnytte 
rallejet til en omfattende ralproduktion. Derefter 

blev gården overtaget af en dansk generalkonsul i 
Genua Wilhelm Jensen, der døde i 1945. Hans enke 
Alice Marie Jensen solgte Louisenlund i 1947 for 
105.000 kr. til kaptajn Poul Kristian Archmer, der i 
maj 1948 overdrog ejendommen til Børnenes Vel 
for 76.000 kr. Gården var da stærkt præget af de 
ustabile ejerforhold gennem et halvt århundrede. I 
næste artikel skal vi se nærmere om den særpræ-
gede baron på Louisenlund, som Arne Tambo mød-
te første gang i 1947. ”Baronen” var forvalter på 
Louisenlund 1946-49. 
 
Anders Grosen 

BARONEN PÅ ENDELAVE 
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ENDELAVE MUSEUM 
Vesterby 1 
Endelave,  

8700 Horsens 
 

endelave-museum@mail.dk 
www.endelave-museum.dk 

 
 

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

 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 i 1949 (Det Kongelige Bibliotek 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Hjemmesygeplejerske Sanne Gyde 51 37 33 93 

Lægehuset Allan Bacher 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Spildevand / kloak Horsens Vand 20 80 13 50 

Vandforsyning Frede Lassen  20 80 13 53 

 

Endelave Beboerforening Formand Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Michael Rasmussen 51 53 55 63 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 75 68 90 26 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Sanne Gyde 51 37 33 93 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Husholdningsforening Kontaktperson Hanne Krogh 86 43 43 02 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 75 61 56 56 

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

Endelaves Venner Formand Kirsten Barner Nielsen 51 76 73 02 

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

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

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Ø-sammenslutningen Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

• Rullende gods/fragt (vogne m.m.) bookes via 
færgens pladsbestilling 30 36 91 75 

• Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på 
havnen og afsender træffer aftale med færge-
personale. 

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

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

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

• Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager 
og afsender. 

GODS TIL ENDELAVE  LÆGEN Kongevejen 48 

Telefon-konsultation  
mandag - fredag 

830 - 900 

Konsultation: 
mandag - fredag  
og i øvrigt efter tidsbestilling 

1000 - 1100 

BIBLIOTEKET Kongevejen 30 

mandag 1500 - 1600 

onsdag 1900 - 2000 
  

POSTHUSET Kongevejen 68 

1000 - 1130 

tirsdag 1615 - 1800 

fredag 1000 - 1200 

mandag, onsdag 
og torsdag 

FÆRGEKONTORET Havhornet 4 

mandag - fredag 1000 - 1500 

FORENINGER, BESTYRELSER M.M. 
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NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

Deadline: 1 måned før udgivelsesdato. 
 
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:   
artikel@endelavebladet.dk 
 

 
 
Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets 
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag 
fra personer, foreninger, institutioner m.m. 
 
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens 
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti-
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe-
holder sig retten til at forkorte indlæg. 
 
Angreb på personer ved navns nævnelse uden 
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes 
trykkes anonyme indlæg ikke. 
Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med 

en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man 
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man 
kan nu også købe bladet som elektronisk web-
abonnement, se venligst længere nede på siden. 
 
 
Regler for ”Stafetten” 
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det 
man skriver om, må gerne have en relevans til En-
delave. Det må meget gerne handle om noget ak-
tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller 
”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et 
budskab man gerne vil frem med. 
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten 
udvælger næste skribent ved at fortælle bladudval-
get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten 
gå videre til.  

Annoncer 
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45 
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. Her-
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er 
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be-
løbet. 
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk-
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter 
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og 
mangler i denne prisliste. 
 
Henvendelser vedrørende annoncer: 
Redaktionen 
E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 
 

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

1 udgivelse 3,00 kr. 3,00 kr. 

2 udgivelser 5,25 kr. 2,62 kr. 

3 udgivelser 7,50 kr. 2,50 kr. 

6 udgivelser 9,00 kr. 1,50 kr. 

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

Abonnementstegning 
 
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til: 
Redaktionen 
 
E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Nordea: 
 
Reg-nr: 2500  

Kontonr: 0747 515239 

OM BLADET 
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Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

Tlf.           21 29 08 35 
E-mail:     boerge@endelavebladet.dk 

Anders Møller Olsen 
Vesterby 41B 

 
 
 

Tlf.           40 47 48 78 
E-mail:     anders@endelavebladet.dk 

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

Tlf.           21 66 52 99 
E-mail:     inge@endelavebladet.dk 

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

Tlf.           24 63 98 33 
E-mail:     tove@endelavebladet.dk 
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