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FÆLLES BLAD FOR ØEN ENDELAVE I KATTEGAT 

ENDELAVEBLADET 

 

SHELTERS OG BÅLHYTTE ER KLAR    En stor frivillig indsats                                               Foto: Karsten Jensen 

VIGGA BRO BESØGER ENDELAVE 
Venner fra Vrå i Endelave Kirke i juni 
 

Foto: Ingrid Bugge  

VELKOMMEN SOMMER! 
Vejret er lunt og øen klar til turister 

 

Foto: Anders Møller Olsen  
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Endelave vores kommende 'tredje liv' 
Ungdommen og voksenlivet er gennemlevet med dejlige tildragelser. Ferier og fritid har de sidste 26 år 
været i sejlbåd rundt i de danske farvande med besøg på mange af de dejlige danske øer. Ølivet har al-
tid trukket i os, og da samtalerne begyndte at cirkulere omkring vores tredje liv - livet væk fra arbejds-
markedet, så skulle der træffes en beslutning. Skulle vi stadig være søfarende, eller kunne vi på anden 
vis få saltvandet til fortsat at flyde i årerne.  
 
Inden længe kom tanken om fast ejendom på en ø, og meget hurtigt blev tankerne omsat til handling. Vi 
kiggede på salgsopstillinger, og sommeren 2015 lagde vi vejen forbi Endelave. Turen bragte minder frem 
om en tur til Endelave tilbage i 80-erne, med køretur rundt på øen i gummivogn ført og guidet af den 
daværende sognerådsformand, øens 'Sherif' Frede Lassen i traktorførersædet. Overnatning og aftenspis-
ning på kroen, igen med hyggeligt selskab og skrønefortælling fra Frede, der bestemt gjorde aftenen 
munter. Opholdet sluttede med en guidet tur i Lægeurtehaven, hvor herrerne i selskabet fik gode råd om 
at putte bestemte planter i skoene for at styrke potensen. Den laveste deltager var 1,60 høj, så de øvri-
ge herrer mobbede ham med kommentaren: "Put planterne i skoene ... om ikke for potensen så for at få 
mere højde!" 
 
Den første fremvisning i sommeren 2015 blev ikke til en handel, men derimod blev der lavet aftale om 
en kop kaffe og fremvisning hos Birgit og Aksel på Kongevejen 22. Efter 15 minutter i det dejlige hus var 
vi ikke i tvivl. Det var drømmehuset for os. Det var her, vi gerne ville bruge vores sparsomme fritid de 
næste år og etablere os mere fast, når vi ikke skal arbejde længere. 
 
Salget gik på plads, og Birgit og Aksel gav os gennem flere besøg på øen hurtigt en smag på ø-livet og 
det tætte sammenhold, der er på øen. Foreningslivet blomstrer, der er liv på øen - og ikke kun i som-
merperioden. Alle kender alle ... ingen behøver at være alene, ingen behøver at mangle hjælpende hæn-
der. På vores første tur rundt på øen mødte vi mange spændende mennesker, der blev trykket hænder 
og nævnt navne. Puh ha, mon vi kunne huske alle bagefter. Og nej, det kunne vi ikke, men vi ved, at 
hvis vi bare giver ud af os selv og åbner vores dør, så skal navne og ansigter nok komme på plads over 
tid. 
 
Vi kommer både til at pendle fra Kongevejen og til at overnatte i huset i Fredericia, mens vi arbejder: Ib 
som kvalitetskoordinator og IT-systemadministrator hos Alfa Laval i Kolding og Sonja som HR konsulent 
hos DGI i Vingsted. Og huset på dejlige Endelave, kan vi med sikker stemme allerede nu sige, er stedet, 
hvor vi kobler af, indtil vi kan sige farvel til et aktivt arbejdsliv. Folkeregisteradressen er allerede flyttet 
til øen. 
 
Vi nyder det dejlige liv på solskinsøen, både i regn, blæst og 
sol. Vi elsker at være på øen og opleve årstidernes skiften. 
Vores store sejlbåd blev solgt i påsken, men vi vil stadigvæk 
gerne dyrke sejlsport både i vores havkajakker og en ny mo-
torbåd. Ib ser frem til foreningslivet i Jagtforeningen og glæ-
der sig til spændende trækjagt på Endelave men også til at 
invitere nye jagtkammerater fra øen med til jagt i reviret i 
Sdr. Vilstrup. Sonja vil tage kreative interesser op igen, der  
er i så mange skønne motiver overalt til inspiration. Og begge 
glæder vi os til at få venner og familie på besøg, så de også 
kan opleve Endelave, solskinsøen i Kattegat. 
 
Sonja og Ib Elgaard 
Kongevejen 22 
 
Sonja giver stafetten videre til Kim Vind 

www.EndelaveBladet.dk 

2 Stafetten 12 Hilsen fra Grethe og Allan 24 Endelaves historie 

3 Kalenderen 14 Kirkebladet 26 Nyttige numre mv. 

4 De Kolde Kaniner 16 Naturen omkring os 27 Om bladet 

5 EFK 18 Lægeurtehaven 28 Bagdøren 

6 Husholdningsforeningen 19 Sommer på Endelave   

7 Beboerforeningen 20 Museet   

8 Skolen 21 Flyve med falke   

11 Sundhedsordning 22 Mormor fortæller   
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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. 

De kolde Kaniner – vinterbadeklubben Endelave 
 
Klubben har netop afsluttet sin 4. sæson. Forårs-
samlingen er afviklet. I havudvalget er nu Marianne 
Pontoppidan, Niels Aalund og Hanne Holm.    
Saunaprojektet er stadig i tålmodig proces. Med de 
endelige tilladelser håber vi at kunne realisere pro-
jektet i løbet af den kommende vinter. Vi vil natur-
ligvis orientere offentligheden, når en endelig tids-
plan foreligger.  
Særligt interesserede kan indtil da se skitser og hø-
re nærmere hos undertegnede. 
 
God sommer – på vegne af Havudvalget 
Hanne H(avgasse)  

DE KOLDE KANINER 
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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 
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Referat fra EFKs generalforsamling 
Påskelørdag d. 26. marts 2016,  
kl. 13.30 på Mejerigaarden 
 
15 personer tilstede, heraf 5 fra bestyrelsen 
 
1. Valg af ordstyrer 
 Valgt: Mike Thygesen 
 
 2. Formandens beretning - vedlagt 
 Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Gennemgang af regnskab 
Palsgaard-billetterne blev købt i 2015 pga. rabat, 
men er først solgt i 2016 og bliver derfor først ind-
tægtsført i 2016. 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Niels Johan D. Andersen og  
Karin Meyer. 
Begge blev genvalgt for 2 år. 
 
5. Valg af suppleant 
Boje Lund blev genvalgt. 
  
6. Valg af 1 revisor 
Lene Iversen blev genvalgt. 
 
7.Valg af 1 revisorsuppleant 
Ole Faurskov blev genvalgt. 
 
8. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
9. Eventuelt 
Kan vi evt. holde strandrensningen senere, så det 
ser pænt ud til sommeren? Mange ting der skal gå 
op, men vi holder os det for øje. 
 
Ca. 125-130 medlemmer. 
Referat: Annette G. Lorentzen 26.3.2016. 
 
 
Bestyrelsens beretning for året 2015/2016 
 
Efter sidste generalforsamlingen d. 4. april 2015 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Kasserer:   Birthe Olsen 
Sekretær:   Annette Lorentzen 
Medlemmer:  Leif Jørgensen 
   Karin Meyer 
Suppleanter:  Boje Lund 
Formand:   Niels Johan D. Andersen 
 
Sidste års generalforsamling vedtog nogle ved-
tægtsændringer – bl.a. afskaffelse af reglen om 
hvor længe man kan sidde i bestyrelsen. Desuden 
flere småændringer/opdateringer – bl.a. ændring 
fra ’love’ til ’vedtægter’. 
 
Over det sidste år har EFK haft følgende arrange-
menter: 
 
Lørdag d. 18. april havde Beboerforeningen strand-
rensning, efterfulgt af den traditionelle fællesspis-
ning. Anders Møller Olsen, Palle Lorentzen og Jens 
Marthin Sørensen serverede gammeldags hambur-

gerryg og en appelsindessert – en rigtig dejlig og 
velsmagende menu! 
 
Det næste arrangement, som EFK stod for, var 
Sankt Hans aften. I 2015 var vi blevet inviteret af 
Lægeurtehaven til at gå sammen om arrangemen-
tet i Lægeurtehaven, hvor cafeen kunne stå for ser-
vering. Båltalen blev holdt af Jens Peder Bagges-
gaard. Man fristes til at sige, at som sædvanlig 
havde vi akkompagnement af Endelave Spillemæn-
dene – Jørgen Holm, Bøje Lund og Lars Møller. Det 
er nu altid hyggeligt med lidt musik. 
 
Torsdag d. 6. august drog vi til Palsgaard, hvor vi 
så forestillingen Atlantis. Vi var med den ordinære 
afgang fra Endelave kl. 16.15, og tog med vores 
sædvanlige bus til Palsgaard, hvor vi indtog den 
medbragte mad på vores skrænt. I 2015 havde vi 
fået tildelt vores sædvanlige ’kulturfærge’ – altså 
vores færge MF Endelave. På turen hjem fik vi som 
traditionen byder kaffe og ostemadder. 
 
Igen i 2015 havde Endelave Idrætsforening – altså 
EIF – og EFK arrangeret halvmaraton. Igen et godt 
arrangement med mange deltagere. Vi havde lidt 
startvanskeligheder pga. ny teknologi, men det 
kom til at virke rigtigt fint. En del af den nye tekno-
logi var tidstagningssystemet – som i det store og 
hele kom til at virke rigtigt fint. Og – næsten som 
sædvanlig - havde vi godt vejr. 
 
I år var der desværre ikke mulighed for at få en 
dilettantforestilling sat op bl.a. pga. fraflytning fra 
øen, arbejde, som jo kan tage en stor del af ens tid 
– men vi håber stadig, at det vil kunne lade sig gø-
re igen. 
 
Alle foreningens arrangementer – fra fællesspisnin-
gen over Skt. Hans-aften til halvmaratonen kan kun 
gennemføres med hjælp fra en masse frivillige. De 
gør et stort stykke arbejde – i køkkenet, ved bålet, 
på halvmaraton-ruten og ved tidstagningen og me-
get, meget mere – en stor tak til alle - også dem 
der måske ikke er nævnt specifikt! 
 
EFK har i året løb givet tilskud til indkøb af ny bor-
de-bænkesæt til skolegården, helt konkret har EFK 
betalt for 4 stk. til i alt 2.600,00 kr. Der er desuden 
bestilt nyt porcelæn til skolen/skolekøkkenet for i 
alt ca. 5.000,00. For øjeblikket arbejdes der på at 
finde lysudstyr til gymnastiksalen, hvor EFK også vil 
give et tilskud.  
 
Bestyrelsen har også planlagt et program for 2016 

Programmet er: 
Fællesspisning – 9. april 
Skt. Hans-aften – 23. juni 
Palsgård-spil – 4. august, musicalen ”Chess”. Vi har 
solgt 67 billetter! 
Halvmaraton – lørdag d. 10. september – sammen 
med EIF 
Desuden et foredrag eller lignede. Vi arbejder på at 
få arrangeret et foredrag eller arrangement om rej-
ser og dyreliv i andre lande. 
 
Niels Johan D. Andersen 

EFK 
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Referat fra generalforsamlingen i  
Endelave Husholdningsforening  
d. 14. april 2016 
 
På grund af manglende bestyrelseskandidater, be-
sluttedes på generalforsamlingen i 2015, at indstille 
foreningens aktiviteter og virke i 1 år. Desuden at 
opløse foreningen, hvis ingen herefter ønsker at 
opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen i 
2016. 
Bemærk, at en evt. opløsning af foreningen vil ske i 
direkte forlængelse af pkt. 1-4. 
 
Hanne indleder med en orientering om ovenstående 
til de 10 fremmødte. 
 
Dagsorden 
 
1.   Valg af dirigent 
Birthe Olsen vælges - der er indkaldt i hhv vedtæg-
terne. 
 
2.   Indkomne punkter til dagsorden 
Vedrører forslag om fordeling af foreningens midler 
såfremt der sker en opløsning af foreningen. Be-
skrives under punkt 
 
3.   Valg af bestyrelse og suppleanter 
- på valg er den siddende bestyrelse: Hanne Krogh, 
Birthe Olsen, Lene Iversen, Monica Birkmose, Su-
sanne Lindgaard samt suppleant Manuela Knudsen. 
Ingen ønsker genvalg. 
 
Ingen ønsker at opstille 
 
4.   Valg af revisor 
Ikke relevant idet, idet ingen kandidater opstiller 
 
4.a  Regnskabet 
Gennemgået af Birthe Olsen: årsresultat på -
10.106,50 kr. og en kassebeholdning på 18.175,53 
kr. For øvrige poster henvises til regnskabet. 
 
5.   Foreningens fremtid 
Da ingen ønsker at stille op til bestyrelsen, er der 
ingen andre muligheder end at opløse foreningen. 
Nogle aktiviteter er eller bliver overtaget af andre 
foreninger - f.eks. Bankospil og Adventsfest. Det er 
med beklagelse at foreningen opløses - blandt de 
fremmødte er der dog enighed om, at ting har sin 
tid. 
 
 
OPLØSENDE DEL AF  
GENERALFORSAMLINGEN 
 
1.   Valg af dirigent - Birthe Olsen vælges 
 
2.   Indkomne punkter til dagsorden 
Opfordring om at købe effekter til gymnastiksalen 
(ens service, lamper osv), så det egner sig bedre til 
udlån/udlejning for øboere. 
Anmodning om tilskud til genoptræningslokale An-
søgning om støtte til opera for børn i september 
2016.  
Forslag til at Beboerforeningen skal gives pengene. 
Forslag om at fordele til flere formål/foreninger. 
 

3.   Afstemning om opløsning af Endelave Hushold-
ningsforening. 
Opløsning er enstemmigt vedtaget blandt de frem-
mødte medlemmer. 
 
4. Fordeling af foreningens nettoformue og effekter. 
Ved afstemning blandt de fremmødte er det beslut-
tet, at fordele foreningens  
formue ligeligt mellem: 
Beboerforeningen - øremærket kontingenttilskud til 
Ø-sammenslutningen. 
Genoptræningscentret (via Pensionistforeningen). 
Børneoperaen (via Sommer På Endelave). 
 
Der overføres et beløb på ca. kr. 5600 direkte til de 
forskellige projekter  
efter betaling af foreningens sidste udgifter. 
 
Foreningens effekter: 
Bankospil og dirigentklokke afleveres til Beboerfor-
eningen (kan udlånes til andre). 
Dagbøger m.m. afleveres på Endelave Museum. 
Viskestykker + diverse til Beboerforeningen. 
Klaver - foreningens andel overgives til skolen. 
 
 
Referent Susanne Lindgaard 

HUSHOLDNINGSFORENINGEN 
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Nyt fra Beboerforeningen 
 
Der var strandrensning den 9. april. Rigtig flot 
fremmøde og vejret var rigtig dejligt med solskin. 
Strandene omkring øen er rensede og står flot, når 
vi alle går en tur langs kysten. Der er ikke så me-
get affald omkring øen, som der var de første år, 
der var strandrensning. Det kan ses at folk er mere 
bevidst om at affald skal afleveres de rette steder.  
   
Genoptræningsfaciliteterne er ved at være på 
plads. I skrivende stund afventes møde med beslut-
ningstagerne fra kommunen, der kommer til møde 
den 20. maj, hvor de vil anvise et lokale til formå-
let. Der er indhentet tilbud fra forskellige udbydere 
af træningsmaskiner m.v.  
 
Mht. det flotte madpakkehus ved Havhornet med 
det knap så flotte toilethus, er der bevilget kr. 
2.000,- til at forskønne dette. Skolens elever har 
været i gang med pensler og maling og senere en 
eventuel beplantning – måske ”arkitektens trøst” vil 
kunne være aktuel her.  
 
Vores nye sygeplejerske Suzanne Larsen er nu flyt-
tet til vores dejlige ø.  
Et stort velkommen til Suzanne herfra! 
 
Der er to uger med halvpris-sejlads i gang. Turis-
megruppen har brugt mange timer for at få indhen-
tet gode tilbud fra turismeerhvervet på øen.  
Denne gang har Horsens Kommune dækket alle 
omkostningerne omkring markedsføringen i avi-
sen.  
 
Borgmester Peter Sørensen kommer på besøg søn-
dag den 26. juni. Nær-
mere besked vil følge på 
pælene - mød din borg-
mester på Endelave.  
 
Da husholdningsforenin-
gen er ophørt, har bebo-
erforeningen overtaget 
det årlige sommerbanko.  
Datoen er torsdag den 
14. juli kl. 20.00  
Sæt kryds i kalenderen 
nu!  
 
Lørdag den 23. juli er der 
sommerfodbold for alle 
aldre. Øboere imod turi-
ster. Mød op på sports-
pladsen kl. 14 - gerne i 
fodboldstøvler eller for at 
være med i heppekoret.  
Som sædvanlig sælges 
der øl og vand.  
 
Det nye postforlig inde-
bærer at øerne kan få 
deres eget postnr. Sam-
menslutningen af Danske 
Småøer har arbejdet 
form at dette nu kan lade 
sig gøre.  
Ved generalforsamlingen 
den 20. maj på Venø, 

regner vi med, at der kommer mere information om 
dette. Jens Olsen og Maja Hoé deltager i mødet, 
som afholdes på Venø. Fredag d. 19.maj er der –
marked i Struer, hvor Endelave også er repræsen-
teret, bl.a. ved Lene, der fremviser hendes flet, og 
Bjarne, der fremviser Endelave Seaweed. 
 
Vil du gerne modtage nyhedsbrevet fra Sammen-
slutningen af Danske småøer, meld dig til på flg. 
mailadresse: ls@danske-smaaoer.dk  
 
Den 1. oktober bliver betalingsdelen koblet på 
bookingsystemet på færgen.  
Er der nogle systemfejl, vil Anders Frandsen gerne 
have en information om det.  
Send en mail til: abfr@horsens.dk  - vedhæftet en 
screenshot (billede af skærmen), som Anders 
Frandsen kan bruge som dokumentation over for 
Compusoft (leverandør af billetsystemet).  
Alle fejl skal gerne være rettet før betalingsdelen 
bliver iværksat.  
 
Bestyrelsen 
Endelave Beboerforening 
 

BEBOERFORENINGEN 
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Et stort projekt på Endelave Skole har netop taget 
sin afslutning. Det er ikke et projekt som er direkte 
undervisningsrelateret, men det har forhåbentlig 
stor betydning for Endelave Skoles muligheder 
fremover. 
 
Sidste hånd er netop lagt på et af de større projek-
ter i nyere tid på skolen, etablering af et stort og 
lækkert udeområde på skolens område. Nu er der 
opført bålhytte og med Dagnæsskolens velvillige 
bidrag er der etableret 4 shelters, så der nu er 
komplette udelivs- og overnatningsfaciliteter til 
mindst en skoleklasse.  
 
Tanken tog form sidste efterår. Bålhytten ville vi 
gerne have for at kunne forlænge udelivssæsonen. 
Det blev herefter tænkt igennem og til sidst endte 
det op i, at Dagnæsskolen ville finansiere 4 shel-
ters, så der samlet kunne etableres et lækkert ude-
område til brug for lejrskoler. 
 
Nu står det her, først og fremmest ved den indsats 
Ungdomsskolen i Horsens har ydet. Elever fra ung-
domsskolen har gennem flere ture til øen knoklet 
en vis kropsdel ud af bukserne for at samle de 
1000-vis af træstumper, der til sidst skulle blive til 
4 fantastiske fuldtømmer- og tørvetagsbelagte 
shelters med 8 voksensovepladser i hver. 
 
Bålhytten er et projekt i eget regi. Det er blevet til 
ved forældreindsats, en ekstremt arbejdsom pedel 
og en yderst vel- og tjenestevillig Jørgen Havnefo-
ged, som kastede al sin håndværksmæssige ek-
spertise ind i projektering, opstart og supervision af 
projektet. Derudover er der lavet udendørs vandha-
ne på bagsiden af skolen – det gør alting lidt nem-
mere, hvis man skal overnatte primitivt. Og – de 
offentlige toiletter kan benyttes, badefaciliteter har 
vi ikke. Første spadestik blev taget omkring 1. no-
vember sidste år. Vind og vejr har drillet hen over 
vinteren og foråret – når der har været tid har det 
været dårligt vejr, når der har været godt vejr, har 
der ikke været tid – det er vel ø-livets vilkår. 
 
Vejen har heller ikke været en ret linje, der har 
været forskellige udfordringer og krøller at forholde 

sig til undervejs. I første omgang skulle Ungdoms-
skolen projektere og selv bygge shelterne. Vi lave-
de en plan for opstilling og placerede bålhytten ef-
ter det. Ungdomsskolens bud blev dog ikke taget 
helt for ”frisk fisk” af Lars, skolelederen på Dag-
næs. Han bestilte det bedste, præfabrikerede man 
kunne få på markedet, shelters i fuldtømmer, ker-

netræ og med tørvetag. Hatten af for 
det – kvaliteten er i top, men der vi-
ste sig et problem – de var ca. dob-
belt så store som dem Ungdomssko-
len havde tegnet. Nu var bålhytten 
placeret og dermed meget svær at 
flytte – vi måtte bare gå i gang og se, 
hvor det endte. Opsætningen af de to 
første gik fint. Så havde vi planlagt at 
nr. 3 skulle placeres i hegnet ind til 
Poul, men her dukkede to udfordrin-
ger op. For det første var der pladsen, 
den ville komme så tæt på bålhytten 
at der ikke ville blive plads imellem. 
Og, så gjorde naboen os opmærksom 
på, at vi havde planlagt at bygge lige 
oveni et stendige, som ifølge Horsens 
Kommunes optegnelser var fredet. 
Det var ”no-go”. Gode råd var dyre, 
men vores pedel Carsten viste sig 
som en løsningens mester. Han tog 
kontakt til Jørgen og Elsa Knudsen, 
som ejer den strimmel jord der er 

SKOLEN 
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mellem skolen og markerne.  Vi 
fik lov til at sætte de sidste to 
shelters der, så faktisk blev det 
et bedre projekt, end oprinde-
ligt tænkt.  
 
Carsten burde faktisk køre med 
diplomatplader på den knaldrø-
de Passat. Vi er Carsten og Jør-
gen og Elsa dybt taknemmelige 
for at finde en god løsning. 
Carsten skal også have stor tak 
for at stille sin maskinpark i 
form af rendegraver, traktor og 
andet til rådighed – uden den 
hjælp var det blevet temligt be-
sværligt. 
 
Der mangler lidt finish – der 
skal lægges grus og laves båls-
ted i bunden af bålhytten, etab-
leres siddepladser og der skal 
lægges flis rundt om shelterne 
så underlaget bliver behageligt. 
Og så skal der laves læhegn til 
naboerne, så vi kan have gæ-
ster uden det bliver generende for nogen. Stille og roligt tegner der sig konturene af et ”nøj – her er fedt 
at være” sted. 
 
Mange ø-boere har vist interesse for stedet. ”Kan vi bruge det” har været et ofte stillet spørgsmål. Og 
”Hvad med turister i sommerperioden” 
Udgangspunktet er, at området primært er forbeholdt skoler fra Horsens Kommune. Men – der er perio-
der, specielt i skolernes sommerferie, hvor området efter aftale ville kunne benyttes af andre. Vi er dog 
nød til, af hensyn til forsikring og andre ansvarspådragende spørgsmål, altid at have overblik over hvem, 
der er på området hvornår.  
Vi arbejder på at udtænke et genialt, elektronisk bookingsystem, men den slags tager tid. Så indtil det 
er på plads, må de som påtænker at tage en tur forbi i løbet af denne sommer kontakte skoleleder Bente 
Skovgaard på tlf. 51 58 99 71 og aftale nærmere.  
 
Brug af området af eksterne brugere vil selvfølgelig appellere til en høj grad af ansvarlighed og selvfor-
valtning. Renhold og oprydning må være en selvfølge, ligeledes må en adfærd som ikke ligger naboerne 
til gene også. Derfor vil vi have muligheden for at gå tilbage for at se, hvem der har været her hvornår, 
hvis der har været noget. Og – så har vi som udgangspunkt, at der altid skal være en myndig person 
tilstede når der tændes bål. Det er trods alt værdier for et par hundrede tusinde vi har i spil. Grej til 
madlavning og brænde må selv medbringes. 
Men som udgangspunkt håber vi, at området bliver til gavn og glæde for flest mulig. Så kunne du og din 

familie tænke dig en overnatning eller to 
under de meget primitive, men charme-
rende forhold shelterne byder på – så 
kontakt Bente inden sommerferien. 
 
Fedt det blev – må det blive til gavn og 
glæde for mange. 
 
Og øvrigt nyt, tja – vi har gennem en 
periode haft en ugle som holdt til i et af 
træerne nær skolegården. Undertegnede 
så og hørte den nogle aftener i april. Kort 
tid efter tusmørket lød det som der faldt 
en voksen ned gennem træet. Herefter 
kunne jeg se uglen lette og ca. 30 – 40 
sekunder efter kunne man høre lyden af 
et overlagt mord på en lille fugl ude i ter-
rænet. Det kom Jørgen Fugl for øre og 
jeg blev stillet en lang række spørgsmål 
om størrelse, horn eller ikke horn og til 
sidst – havde den gule eller brune øjne. 
Nu beder jeg om læsernes hjælp. Er der 

SKOLEN 
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nogen, der har et godt trick til hvordan man afklarer øjenfarven på en fugl der sidder 6-8 meter oppe i 
et træ, efter mørkets frembrud og på 20 – 25 meters afstand? Hvis der er, så hører jeg gerne om det, 
jeg vil jo gerne hjælpe med at bringe den nødvendige artsbestemmelse nærmere. 
 
Fra selve skolen kan vi berette, at vi igen markerer os synligt på øen. Horsens Kommune har opstillet en 
toiletbygning næsten lige midt i krydset ved madpakkehuset. Bygningen er på ingen måde nogen arki-
tektonisk perle, så i samarbejde med beboerforeningen er vi gået i gang med at give den et mere festligt 
og farverigt udtryk. Beboerforeningen har betalt malingen, vi har stillet de kreative talenter til rådighed 
– måtte resultatet blive til gavn og glæde for alle. 
 
Så så er vi inde i sæsonen hvor fordelene ved at gå på en ø-skole viser sig tydeligst. Vi behøver ikke nø-
jes med at snakke om rejer og andre skaldyr i natur/teknik. Vi kan faktisk bare gå ned og stryge fjordre-
jer selv og studere fangsten bagefter. Og sågar tilberede dem, hvis vi har fanget nok.  
Det er ø-skolen i en nøddeskal ”Carpe Diem” – grib dagen. Eller sagt på anden vis, vi er ikke mere af-
hængige af årsplaner og skemalægning, end et godt tilbud fra naturens side altid kan benyttes. 
 
De store har arbejdet med projektopgave. I år er emnet ”Fattigdom”. De har arbejdet med FN´s 17 ver-
densmål for nedbringelse af fattigdom. Der er arbejdet med begreberne ”relativ” og ”ekstrem” fattigdom 
og det er indtil videre endt ud i en projektfremlæggelse. Temaet fortsætter og de skal nu fordybe sig i 
”Hus Forbi”. De får bl.a. til opgave at kontakte en ”Hus Forbi” sælger i Horsens, købe bladet og prøve at 
få en lille reportage ud af det. Finalen bli-
ver den 12. og 13. juni, hvor vi skal besø-
ge Danmarks Forsorgsmuseum” i Svend-
borg på vores årlige dannelsestur. Her 
skal vi have en guidet rundvisning i det 
Danmark som ikke lige fylder mest i de 
officielle historiebøger. Det bliver børne-
hjemsbørnene, landevejens farende sven-
de og andre fra samfundets bund, hvis 
historie vi skal høre om. 
 
Og så får vi besøg af ”Komediehuset” fra 
Horsens den 7. juni. De kommer herover 
en enkelt dag for at opsætte, instruere og 
fremføre en lille mini-forestilling sammen 
med børnene. ”Komediehuset kommer en 
hel uge i uge 31, for at sætte teater op 
sammen med øens børn, samt øvrige inte-
resserede. 
Ellers vil vi fra skolen ønske alle en forry-
gende sommer. 
 
Karsten Jensen 

SKOLEN 
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Har du hovedet fuld af spørgsmål i  
forhold til den nye sundhedsordning 
på Endelave? 
 
Torsdag, den 2. juni kl. 19.00  
er der orienteringsmøde på Kroen 
 
På mødet deltager repræsentanter fra Region Midt 
og Horsens Kommune.  
Der vil blive orienteret om, hvordan man vil være 
dækket ind med den nye sundheds-ordning på En-
delave.  
Her vil du ligeledes kunne hilse på Suzanne Larsen 
den nye ø-Sygeplejerske. 
Regionen er vært ved en kop kaffe og kage.  
 
Alle er velkomne! 
 
 
 
 
 
 

Nye åbningstider i 
Lægehuset 
 
Lægen er på Endelave:  
 
onsdag kl. 10.00 – 17.00  
torsdag kl. 08.00 – 13.00  
 
Åben konsultation hverdage kl. 10.30 – 12.00  
og ellers efter aftale 
 
Onsdag er der mulighed for aftenkonsultation.  
 
Telefon-konsultation dagligt  
mellem 10.00 og 10.30  
 
Telefonnummer til læge og sygeplejerske:  
75 68 90 23  
 
Sygeplejersken kan altid træffes på telefon  
ved akut sygdom eller skade.  

SUNDHEDSORDNING 
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INFORMATION FRA FÆRGEN 
Færgefarten har fået ny en hjemmeside www.mf-endelave.dk   

og en ny mailadresse: endelavefaergefart@horsens.dk  
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 Kære Endelavitter 
Tak for jeres fremmøde ved min afskedsreception og tusind tak for de mange fine gaver, flasker og 
blomster til fruen. 
Vi må nok indrømme at det er lidt vemodigt at sige farvel til Endelave og jer alle, vi vil komme til at sav-
ne jeres gæstfrihed og de mange mange kopper kaffe og de gode og inspirende samtaler vi har haft. Vi 
vil også komme til at savne  øens natur, stæreflokkene i skumringen, sælerne lige derude. Vi har hver 
dag været rundt med vores hund og vi har alle 3 elsket især Øvre, det smukkeste sted på øen, men vi 
har også gået mange ture andre steder og selvfølgelig vores morgentur på Strandvejen, hvor vi har fulgt 
med i rejefiskeriet og hvad der ellers foregår på den vej, især har vi nydt de mange forskellige gæs der 
ind i mellem har besøgt strandengene og fulgt deres liv og omsorg for hinanden, vi vil derfor slutte med 
at opfordre jer til at læse dette citat, "Hvad kan man lære af gæs", tænk hvad vi kan sammen ....   
  
Vi glæder os til vores nye liv i Holbæk, med frihed til at rejse, venner, børn og børnebørn (10 stk og en 
mere til december...) og ikke mindst til at komme til Endelave og bruge løs af gaverne. Vi ses i uge 28 
og 29 da skal jeg være sommervikar. 
  
Håber på det bedste for alle og for øen… 
 
Mange sommertanker fra Grethe og Allan  

WEEKENDJOB SØGES! 
Græsslåning - opvasker 

minitømrer - altmuligmand 

Sigge Kragh Hansen melder  
sin hjælp på banen 

Tlf. 20208950 eller 75689088 

Løn aftales ved kontakt 

OLIETANK SÆLGES 

1200 liter 
Kontakt Keld  
40 82 92 70 

 

 

 

KANINFOLDER 2016 

Annoncører kan afhente  
foldere ved Tove i  
Lægeurtehaven i  

åbningstiden 

HILSEN FRA GRETHE & ALLAN 
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ENDELAVE KORT & GODT 
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Hvad kan man lære af gæs? 
 
- Når hver fugl slår med sine vinger, skabes en opdrift for den næste fugl. Ved at flyve i V-formation, får 
hele flokken 71% større flyvekapacitet, end hvis fuglen fløj alene. 
Folk som deler en fælles retning, og har følelsen af fællesskab, kan hurtigere og lettere komme til det, 
de ønsker, fordi de hviler på hinandens tillid. 
 
- Når en gås falder ud af formationen, føler den straks vindsuget og modstanden ved at flyve alene, og 
kommer hurtig tilbage til formationen, for at tage del i fordelene af den kraft, som ligger i opdriften af 
fuglen som ligger foran. 
Hvis vi har lige så megen viden som en gås, vil vi holde os til formationen med dem som leder, da vi 
ønsker at trække og være villig til at modtage deres hjælp, på samme måde som vi selv vil hjælpe an-
dre. 
 
- Når en leder-gås bliver træt, trækker den sig tilbage i formationen og en anden gås overtager ledel-
sen. 
Det lønner sig at tage hver sin omgang i det hårde arbejde det er, at lede i flok. Det er med mennesker 
som med gæs, vi er gensidigt afhængige af hinanden. 
 
- Gæssene bagest i formationen, kommer med opmuntrende lyde til dem foran, for at de skal holde 
tempoet oppe. 
Vi bør sikre os, at vores tilråb fra sidelinjen er opmuntrende, og ikke noget andet. 
 
- Når en gås bliver dårlig, såret eller skudt ned, forlader to gæs også formationen og følger den syge 
ned, for at hjælpe og beskytte den. De bliver hos den, til den er frisk nok til at flyve eller dør. Så tager 
de ud på egen hånd, med en anden formation, eller deres gale flok. 
 
Hvis vi var lige så kloge som gæs, ville vi også støtte hinanden i vanskelige perioder – såvel i gode som i 
stærke perioder. 
 
Milton Olsen 
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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 

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 

 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 

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 4. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

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

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

51 23 82 79 

75 64 49 79  

75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 22 98 42 

21 67 01 58 

21 28 24 16 

75 83 33 39 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

juni  -  juli  2016 

Næste menighedsrådsmøde  
er i september 

 
Der er også valg til  

Menighedsrådet 
 

Mere om det i næste nummer af 
Endelavebladet 

 

Venner fra Vrå kommer til Endelave 

 

Nu skal jeg fortælle jer en god historie fra det virkelige liv! 
Sidste sommer rejste jeg fra Horsens til Vrå Højskole for at deltage i et fortællekur-
sus ledet af skuespiller og fortællerske, Vigga Bro. Samtidig rejste Helle fra Holsted, 
Ulla fra Skåne, Jess fra Nørrebro, Anne-Lisbeth fra Salling og endnu flere gode folk 
fra alle egne af Danmark og nærmeste omegn. Alle med samme ærinde og mål som 
jeg. 
Vi tilbragte en uge i hinandens selskab og hørte hinandens historier. Disse blev – 
under kærlig og kyndig vejledning af Vigga Bro og hendes medinstruktør, Mariane 
Josefsens – bare bedre og bedre. Og vi fortællere blev mere og mere dristige, efter-
hånden som vi mærkede, at kundskaberne forøgedes. 
 

Vi lærte at gribe historier ud af den blå luft. Som f.eks. Renés rablende fortælling i 
jeg-form om et drabeligt ophold i en selvudviklingssommerlejr med indiansk islæt. 
Eller Oskars historie om den unge fyr, der afviste kærligheden, fordi den så en anelse anderledes ud end ventet. 
Vi lærte at gøre vores egne oplevelser værd at høre for andre. Som Connys historie om dengang Gasolin besøgte det yderste Thy. 
Eller Mads Eriks beretning – i digtform – om sit første møde med pigen i den ternede kjole. Den pige, der skulle blive hans elskede 
og livslange ægtefælle. 
Og vi øvede os i at formidle andres fortællinger medrivende og troværdigt, hvad enten det var en af Selma Lagerlöfs historier, en af 
Biblens eller noget helt tredje. 
 

Sådan gik dagene – og aftnerne med – og snart var ugen omme. Da vi skiltes, aftalte vi, at den sidste historie ikke var fortalt. Vi 
ville sætte hinanden stævne på Endelave – hvor undertegnede ved, hvor nøglen til præstegården ligger. 
 

Så den gode historie fortsætter! Og d. 18. juni kl. 19.00 vil det være alle os ”Vrå-venner” en stor glæde, hvis I, Endelavebladets læ-
sere, vil komme op i kirken og høre med. 
Den første time af aftenens forestilling bliver et potpourri af glade amatørfortællinger. Så holder vi en lille pause, hvorefter vores to 

professionelle fortællere tager over. 
Først fortæller Mariane Josefsen, og derefter Vigga Bro. 
 

Vigga Bro kræver ikke megen præsentation. Hun har en næsten 50 år lang karriere som 
skuespiller og fortællerske bag sig og er stadig aktiv som sådan. Børn og unge (og deres 
forældre) vil huske hende fra julekalenderne ’Jul i Valhalla’ og ’Julestjerner’, hvor hun i 
den sidste spiller sammen med Daimi. Mange har oplevet Vigga Bro som fortolker af 
Dario Fo, Karen Blixen, H.C. Andersen eller af en af sine egne fortællinger.  
 

Mariane Josefsen har for sin del levet af sine fortællinger og af sine evner som underviser 
siden 1999. Mariane arrangerer workshops og fortællefestivaller rundt om i landet, bl.a. 
er hun hovedansvarlig for ’Story-in’ i Vrå og har været kunstnerisk leder for festivallen 
på Nørre Vosborg. Ligesom Vigga er Mariane tilknyttet teateret Sorte Hest. 
 

     Karen Holdt Madsen 

Aftenens arrangement er blevet til i samarbejde med Endelave Menighedsråd. Forestillingen koster 50,- 

 

 

Foto: Linda Hansen 

Foto: Ingrid Bugge 
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 JUNI 

 

 

 

 

 søndag d. 5.   1. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 12.   2. søndag efter Trinitatis 

    Jesper Hyldahl 
    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 

 

 søndag d. 19.   3. søndag efter Trinitatis 

     Karen Holdt Madsen 

        

 

 

 

 

 

 søndag d. 26.   4. søndag efter Trinitatis  
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 

 

 

 

  

 JULI 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 3.   5. søndag efter Trinitatis 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 10.   6. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

 

 søndag d. 17.   7. søndag efter Trinitatis 

    Sisse Landert 
 
 
 
 søndag d. 24.   8. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 søndag d. 31.  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 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

Zenobia i Endelave Kirke 

 

Zenobia i Endelave Kirke onsdag d. 27. juli kl. 19.30 

Sidste år havde vi besøg af de tre fantastiske musikere som sammen kalder sig 

Zenobia. Mange var der sidste år, og vil givetvis komme igen; nogen har hørt om 

koncerten, og vil derfor opleve en aften i dette gode selskab. 

Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradition. 

De tre kvinder, alle oprindeligt fra området nær Egtved i Jylland, har spillet hund-

redvis af koncerter siden 2007. Trioens koncerter er musikalske oplevelser bundet 

sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at leve et liv i nutiden med de 

gamle sange som soundtrack, og om balancen mellem fortolkning og bevarelse. 

Nye sange - gammel tradition 

Publikum kan glæde sig til en engagerende fortælling om tre musikere, der er run-

det 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 optrædener både nærvæ-

rende og underholdende.  

 

Zenobia er: 

Sangerinden Louise Støjberg 

Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen 

Pianist Charlotte Støjberg 

 

 

Besøg i Kirken 
Traditionen tro kommer resten af pastoratet til gudstjeneste i Endelave Kirke.  
I år er det søndag d. 12. juni; og alle fra øen er velkomne til at deltage i den  
efterfølgende frokost i Præstegården. 
 

 

 

Menighedsudflugt 
Fredag d. 16. september tilbyder menighedsrådet en udflugt for alle interesserede. 
Vi ved endnu ikke hvor turen går hen. 
Men sæt hele d. 16. september af, og ha 200 kr. klar som betaling for deltagelsen  
 

 

 

Jens Peder Baggesgaard 
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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  
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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! 

Endelig forår/sommer 
Ja, vi skulle helt frem til starten på maj måned, før 
vi endelig fik noget, som lignede forårsvejr, og det 
blev helt sommerligt. Overalt i naturen blev sol og 
varme godt modtaget, og blomster og buske fandt 
deres smukke blomsterflor frem, så det lyser over-
alt, hvor man kommer frem. – Markarbejdet har væ-
ret meget forsinket i år, da jorden stadig var kold, 
og hvis man såede tidligt var der stor risiko for at 
såsæden blot rådnede væk i den kolde og våde jord. 
Men nu skyder det frem overalt. – Havearbejdet har 
også måttet udskydes til nu, men så skal alt også 
ordnes på meget kort tid. Vore tidlige kartofler har 
dog været fremme i nogen tid. De senere arter har 
netop brudt jordoverfladen og titter frem sammen 
med løgene. 
 
Ude i vandet er der også kommet godt gang i dyre-
verdenen inde på vort lave vand. Rejerne er ankom-
met og har været her et godt stykke tid. Men det er 
først nu, det til at holde ud at få fingrene ned i det 
kolde vand, som dog er blevet varmet godt op i de 
seneste dage, så rejesæsonen er startet op på bed-
ste vis. I starten var alle rejer uden rogn, og senere 
var det kun rejerne helt inde under land, man kunne 
finde enkelte med rogn. Lidt længere ude var der 

ikke rejer med rogn, men det var nok også de sidst 
ankomne ude fra dybere vand. – Det er spændende 
at stryge rejer med alle de forskellige fiskearter, 
man støder på – tangnål, tangsnarre, tangspræl, 
trepigget hundestejle, ålekvabbe, sandkutling, hav-
karusse og skrubber. Og så er der naturligvis og 
mængder af sandkrabber og af og til en djævlekrab-
be. 
 
Fiskeriet efter vårsild har været skuffende i år. Må-
ske er det ved at vende igen, så vi ikke ser disse fisk 
i så store stimer mere. Vi må så håbe, at høstsilden 
vender tilbage i stedet for – det har vekslet mellem 
disse to arter i al den tid, jeg har fisket. Til dato har 
jeg kun fanget 13 sild, og det er kun blevet til en 
enkelt middag med stegte sild og løgsovs, som vi 
gerne ser frem til som et must her i foråret.  Jeg har 
ikke selv fanget ørreder i år, og det er ret sparsomt 
med oplysninger om fangster til anden side. – Jeg 
har fanget en del skrubber tidligt på foråret, og jeg 
kunne konstatere, at de alle havde gydet allerede 
midt i marts, hvilket er ret tidligt, da fredningen af 
hunskrubben med rognsæk over halvdelen af total-
længden varer helt hen til maj måned. 
En dag, jeg var ude at stryge rejer sammen med en 
del af familien, kom en havørn flyvende lige ind mod 
os, og den drejede af omkring 50 m. før os, for at 
fortsætte hen over havnen og tage turen hen over 
Endelave. Den skulle nok ud til Gitte og Benny for at 
stjæle en af deres løsgående høns, som der den se-
neste tid var blevet høstet en del af. Og det er ikke 
ræven, som kommer ved højlys dag, og det er heller 
ikke køretøjer, som nedlægger nogle af dem, skønt 
de næsten ikke er til at få overtalt til at flytte sig, og 
jeg har flere gange været nødt til at stå ud af bilen 
for at se, om de havde flyttet sig, så jeg kunne køre 
videre med god samvittighed. – Fasanerne synes at 
have det godt. Man ser over alt, hvor man kommer 
kørende, kokke stå og vogte deres territorium, og 
man skal jo ikke tro, at de er bange for sådan en 
metalkasse, som kommer kørende, - de skrider blot 
langsomt ind i vegetationen med en værdighed, som 
ejede de hele området. Vi må så håbe på, at deres 
kyllinger får fred for de sorte fugle og rovfuglene, 

NATUREN OMKRING OS 
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når de begynder at løbe rundt for at finde insekter. Kornet er jo ikke kommet ret højt op, så de kan skjule 
sig i det, men til gengæld er vejret jo godt for dem med sol og varme. 
 
Rådyrene ser ud til at have det godt nu. Vi ser ikke flere, som ikke kan holde sig ren bagi. Måske er disse 
døde af deres maveproblemer, så vi nu kun ser raske dyr. – Jeg har en gammel-rå til at regere i haven, 
men ville dog gerne have en drægtig rå gående, så vi kunne få glæden af at se hende passe sine små lam, 
og se hende give anvisninger på, hvad der er spiseligt, og hvad man skal holde sig fra. – Vi har heldigvis 
ikke så meget miljøgræs mere rundt på øen, som skal slås, så vi slipper forhåbentlig for at få klippet nogle 
lam, mens de skjuler sig i det høje græs, og når høsten sætter ind meget senere på året, er de blevet så 
meget større, at de nok skal komme af vejen, når de store høstmaskiner kommer brummende.  
 
Vi har mange sæler i vore omgivende vande. Både Møllegrunden og Svanegrunden er fyldt godt op i disse 
år, og vi må nok regne med at kunne møde nogle babysæler rundt om på vore strande. Men lad dem en-
delig ligge – moderen ved udmærket, hvor hun har efterladt den lille, og hun er blot ude at få nogen føde, 
så der kan blive produceret noget af den meget nærende mælk til den lille. – Og skulle du have fået fat i 
den gamle pjece om, hvad man skal stille op med sådan et lille kræ, så betragt denne meget misvisende 
vejledning, som kommer til udtryk heri, og betragt det som et skrivebordsprospekt fra en ukyndig. – Kani-
nerne har det rigtig godt igen, og vi ser dem igen overalt. Og harerne, som der er blevet mange flere af, 
bliver måske igen trængt ud i områder med knap så mange kaniner. – Og kaninerne skal vi være glade 
for, da det er noget af det, Endelave er kendt for at have løbende 
overalt, og det er medvirkende til at vi får flere besøgende på vor dej-
lige ø. – Velkommen til sommeren. 
 
Børge Birkmose 

 

 

 MADSTED & BAR 

 

 

JUNI & JULI 
 

fredage    17 - 21 

Happy hour   17.30 - 18.30 

 

Aftenmenu på bestilling   
fra kl. 19.00 

 

lørdage     
13(nyt) - ca.16 (værtshus) ! 

 

Happy hour   13 – 14 !!! 
 

Ingen servering  16 – 18! 
 

Aftenmenu på bestilling  
fra kl. 18.00 – 21.00 

 

Cafeens menu: 
Flæsk  eller  Bøf     
(fra 2 personer)  

Burgere eller  Nachos 

(fra 1 person) 
 

Lørdage i Juli serveres  
KANINmiddag 

 

Til dessert eller eftermiddag: 
Kaffe/te og (evt. bagt æble) -kage 

Hjemmelavet  is m. frugt 
 

Glæd jer til  Sommer - LOPPER 

i Mejerigårdens lade  
efter aftale 

 

Margith Holm    
Tlf. 24 46 64 65 

NATUREN OMKRING OS 
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Sidste nyt fra  
Lægeurtehaven 
 
1. maj åbnede lægeurtehaven 
sæsonen 2016 med det dejlig-
ste forårsvejr.  Foreningen 
bød på kaffe og kage og solen 
varmede de fremmødte gæ-
ster, som valgte at sidde 
udenfor og nyde forårets kom-
me. Dette dejlige vejr havde 
vi ikke turet drømme om, når 
vi nu ser tilbage på aprilvejret, 
som netop i år har været sit 
navn værdigt. 
 
Lægeurtehavens nye klimatelt 
er sat op og  ser rigtig godt 
ud. 
Det varme vejr har fået plan-
terne til at vokse frem i ha-
ven, og det samme gælder 
ukrudtet. 
I folkehaverne er der sat kar-
tofler og sået diverse frø, men 
noget senere i år pga. det kol-
de og  
våde forår. 
 
I skrivende stund kan vi med stor glæde fortælle, at cafeen er forpagtet ud til 1. sep. 2016. 
Forpagter er Hicham Melhaoui, som pt er bosat i Belgien, men har planer om at flytte til Danmark inden 
en kortere årrække. Hicham vil gerne forpagte cafeen denne sommer og efterfølgende vurdere, om det 
er noget, som han vil arbejdere videre med.  
Hicham har spændende ideer til fornyelse af cafeen, men fortsat indenfor de begrænsede rammer, som 
der er i cafebygningen. Hicham vil servere frokostretter og kaffe med kage.  Lette morgenanretninger og 
brunch i højsæsonen. Der er også tænkt på et par temaaftner i samarbejde med foreningen Endelave 
lægeurtehave med fx grill og øl smagning med økologisk dansk og belgisk øl. 
 
 
Grundlovsmøde 5. juni 
Foreningen Endelave lægeurtehave holder grundlovsmøde i haven fra kl. 11.30 til 13.30 med mulighed 
for at hænge lidt ud og hygge sig. 

I år er talerne Henrik Dam 
Kristensen, MF fra socialde-
mokratiet og Martin Ravn 
fra partiet Venstre, Horsens 
Byråd. Der vil som altid bli-
ve mulighed for at stille 
spørgsmål til politikerne ef-
ter talerne. 
Den musikalske indslag står 
”Fars Grise” for og de vil 
underholde med sang og 
musik. 
Der vil være mulighed for at 
købe mad og øl, vin, vand 
mm. i cafeen under arran-
gementet og efter. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Sanne Gyde 

LÆGEURTEHAVEN 
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Sommer på Endelaves musikprogram 
 
søndag, den 10. juli kl. 15.00  Operaen ”Rigoletto” m. GuidOpera*  
 
lørdag, den 16. juli kl. 21.00  Esben Kronborg  
 
fredag, den 22. juli kl. 21.00       Lasse & Mathilde  
 
uge 30 – tre aftener      ”Mysteriet med det levende lig” 
       Ungdomskrimi, optaget på  
       Endelave, vises på storskærm. 
           Hold øje med skiltene uden for  
       Skippergården   
 
fredag, den 29. juli kl. 23.00  Kristian Klarvand fra Vejle 
 
Onsdag, den 3. august kl. 20.00      Jamsession – fra og for hele verden 
 
 
*Forsalg operabilletter kr. 400,- ved henvendelse til sommerp@endelave.nu eller tlf.: 2048 0123  
 
Hanne Holm 

Farbror Walter Christmas som ung officer 
(Wikipedia) 

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 

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    

BAGERI-UDSALG 

Hjemmebagt brød fra Kroen 

Sælges fra Endelave Midtpunkt 
Læs mere på hjemmesiden 

FREDAGS-QUIZ  
Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk alle sammen! 
 

ÅBENT ALLE DAGE 

Se gældende åbningstider 
på hjemmesiden 

 

 

 

ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

Endelave,  

8700 Horsens 
 

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, tirsdag lukket 
 Udenfor åbningstid:        Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99  

SOMMER PÅ ENDELAVE 
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Referat fra Endelave Museums  
generalforsamling 21/4 2016 
 
Efter velkomst af formand Inge Grosen, åbnedes 
generalforsamlingen 
 
Det konstateredes, at generalforsamlingen var lov-
ligt indvarslet, hvorefter Inge aflagde beretning: 
 
Sæsonen startede tidligere end ellers grundet Fær-
gefartens tilbud om 50% rabat på personbilletter 
de sidste 14 dage af maj, ligesom samme tilbud var 
gældende de første 14 dage af september. 
Dette flotte tilbud gav desværre ikke mange gæster 
til museet, hvorimod samarbejdet med Ø-
Sammenslutningens turistambassadør Britta Leth, 
har været ganske givende for besøgstallet. Holdene 
var gerne så store at vi måtte dele dem op i hold i 
samarbejde med øvrige turismeaktører. 
Herudover havde JP`s sommerudflugter også be-
sluttet at gøre Endelave til deres mål i 2015. Dag-
næsskolen havde ligeledes flere klasser ovre, som 
besøgte museet. 
 
Besøgstallet for betalende gæster blev 899 voksne 
samt 715 børn – hertil mange medlemmer af Ende-
lave museum, som jo har gratis adgang.  
 
Vi åbnede den 16.maj, hvor der samtidig afholdtes 
en velbesøgt reception i anledning af udgivelse af 
vores bog ”Vandringer i Endelave by”, som er skre-
vet af Steffen Hahnemann og Svend Schou i år 
2000, og opdateret af Mette Schou. Endelave Muse-
um har forestået den endelige finpudsning. 
Bogen blev en kæmpesucces og blev nærmest re-
vet væk, hvorfor det er besluttet at genudgive bo-
gen i 2. oplag med visse tilføjelser og rettelser 
(17sider ekstra) i 300 eksemplarer. 
Mette Schou er ikke til at stoppe, så hun er gået i 
gang med at redigere og omskrive ”Vandringer på 
Endelave” af samme forfattere. Denne ombrydes så 
den bliver i samme lay-out som by-bogen og tryk-
kes i 400 eksemplarer. Bogen kan forhåbentlig ud-
gives i dette museumsår efter endelig finpudsning 
og korrekturlæsning. 
 
Den 16.juli havde vi i samarbejde med Anders Gro-
sen arrangeret ”Historisk cykeltur på Endelave”, på 
den østre del af Endelave. 
Den 23. juli havde vi blesluttet at markere 70-året 
for Danmarks befrielse med at invitere alle interes-
serede til ”krigskaffe og krigskage” i museumsgår-

den. Mere end 150 tog imod tilbuddet og fik serve-
ret kaffe brygget på ”hjemmebrændt korn og ciko-
rie” krydret med erindringsfortællinger af Tove Hoe. 
Der var fri entre på museet denne dag og rigtig 
mange tog imod dette favorable tilbud.  
 
Slutteligt nævnte formanden, at det var lykkedes 
os at få tætnet hoveddøren og skiftet gulvet i gan-
gen, der var hårdt angrebet af svamp, i forbindelse 
med kirkesynet. Omkring stenladen forklarede In-
ge, at vi havde fået lov til at opmagasinere brand-
sprøjten for vinteren i den nordlige ende af bygnin-
gen. 
Efterfølgende har museet fået lov til at ændre port-
åbningen til port og indrette samme ende til større 
effekter, der ikke kan rummes inde i museumsbyg-
ningen, som en del af Endelave museets udstilling. 
 
Næste punkt var regnskab og budget. 
Regnskabet blev godkendt, dog ønskede general-
forsamlingen at man undersøgte hvorfor vi skal be-
tale Danske Bank 570 kr. for at have en konto der. 
Budgettet for 2016 udviser et underskud på 14.700 
kr. Dette er grundet i trykningen af de 2 Endelave-
bøger i henholdsvis 300- og 400 eksemplarer, der 
er omtalt i Inges beretning. 
Budgettet vedtaget. 
 
Indkomne forslag 2.behandlede forslaget om at 
ændre regnskabsåret, så det fremover følger kalen-
deråret. 
Ændringen endelig vedtaget og indskrives i ved-
tægterne. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer – genvalgt blev Li-
selotte Krogh, Uffe Jacobsen, Jette Blandfort og 
Palle Dupont Kristensen. 
1.suppleant Lise Birkmose  2. suppleant Sonja El-
gaard (Kongevejen 22) 
 
Tove Slot tilbyder at tage nogle vagter hen over 
sommeren 
Evt. Drøftelse af opsætning af varmepumpe for at 
bedre luftkvaliteten i museet og mindske fugtighe-
den 
Bestyrelsen har besluttet af museet vil være åben 
alle 7 dage i skolernes sommerferie for at tilgodese 
øens mange turister i denne periode 
 

     Palle Dupont Kristensen 
 

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

MUSEET 
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Nyt fra Museet 
Vi har nu fået trykt bogen ”Vandring i Endelave by” 
i 2. revideret oplag, så står du på venteliste, er du 
velkommen til at henvende dig enten i Museet eller 
”Købmandsgaarden”. På et senere tidspunkt i løbet 
af sommeren vil vi udgive en ny version af den 
gamle ”Vandringer på Endelave”, som Mette Schou 
også har stået for udarbejdelse af. Bøgerne vil be-
stemt matche hinanden. 
 
Derudover kan vi byde på et par arrangementer i 
løbet af sommeren. 
Torsdag den 14.juli skal vi på cykle/vandretur til 
øens sydøstlige del og Anders Grosen vil fortælle 
om omådets landskabs- og kulturhistoriske spor.  

Vi passerer bl.a. Louisenlund, de højryg-
gede agre, stedet ved det svundne ral-
værk, frem til sommerhusområdet og op 
til Lyngervejen, hvorefter turen atter går 
mod byen ca. kl. 13. Afgang fra Havnen 
kl. 9.30. Pris: 30,-kr. incl. bogen om 
”Endelaves Kyster”.  

 
Den største ulykke i dansk skibsfarts historie: 

Om udvandrerskibet Norge (DFDS) og dets 
forlis ved Rockall i Atlanterhavet 1904, og om 
øboen, matros Karl Mathiasen og hans utroli-

ge bjærgningsindsats af menneskeliv.  
 
Han kom senere tilbage til Endelave, hvor han stif-
tede familie og ernærede sig som fisker, tolder og 
kommunekasserer. Han var en respekteret og af-
holdt mand i ø-samfundet lige til sin død som 77 
årig i 1959. 
Foredraget varer 2 x 45 min. Der kan købes øl og 
vand i pausen. 
Entre: Gratis for medlemmer, 25,- kr. for ikke-
medlemmer. 
Vi håber på at se mange til dette spændende arran-
gement. 
 
Tilfældigvis vil I kunne læse en ”appetitvækker” om 
ovennævnte andetsteds her i bladet skrevet af An-
ders Grosen, Vejle.   
 
Endelave Museum 
Pbv. Inge Grosen Jørgensen 

MUSEET 
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Oplev falkens fantastiske flyveevner og se hvordan 
den fascinerende fugl  jager og slår ned på sit byt-
te. 
Falkoner og biolog Rasmus Nielsen kommer til Loui-
ses Loppecafe i begyndelsen af august, hvor han 

giver en falkeopvis-
ning. Efter opvisnin-
gen, som sandsynlig-
vis kommer til at fore-
gå på sportspladsen, 
er der mulighed for at 
købe kaffe/kage, øl og 
vand i Loppecafeen,  
hvor man kan snakke 
med Rasmus og høre 

om falkens historie, kulturelle betydning og jagt 
med falke.  
 
Hold øje med opslag på pælene og på 
www.louisespensionat.dk 
Tove Yde 

FLYVE MED FALKE 
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Mormor fortæller (del 3) 
 
Konfirmationstiden 
Så kom tiden, hvor jeg skulle gå til præst. Han hed 
Mørck, og han forlangte meget af os, men det kom 
os senere til gode. Jeg kan huske meget fra den 
tid. Jeg kommer til at tænke på en ting, der gjorde 
stort indtryk på mig, og jeg tror, jeg må have væ-
ret ca. 13 år. Det var en aften, hvor far og mor 
skulle besøge Jens Gyllings. De kom hurtigt hjem 
igen, for tænk, der kom en frygtelig stjerneregn
(stjerneskud), så der var næsten ikke en stjerne på 
himlen bagefter. Vi børn var ude at se det. Jeg for-
står godt, far og mor kom hjem, for det var uhyg-
geligt. – Måske skulle jorden forgå, for det skal den 
jo engang, og så ville de være hos os. Næste aften 
var stjernerne på plads igen, men et par dage efter 
kom der en frygtelig orkan. Om det havde nogen 
forbindelse, kan ingen vide. Jeg tror alle i vores al-
der kan huske det; jeg har talt med flere, som kun-
ne. 
Jeg blev konfirmeret d. 8. april. Om lørdagen skulle 
vi i skoven for at hente grønt til at pynte kirken 
med. Vi skulle selv pynte den, det var der tradition 
for. Det blev ikke altid lige smagfuldt. Vi skulle og-
så dele grifler ud til de små. Det var tradition, at de 
små i skolen skule arve vore grifler, når vi blev 
konfirmeret. Hver konfirmand havde blomster med 
til at pynte sin egen stol. Drengene lavede altid bal-
lade. De kunne finde på at låse kirkedøren, så in-
gen kunne komme ind. 
 
Om søndagen skulle jeg så konfirmeres. For det 
første kom der en meget flot buket fra faster Tinne. 
Hun har stået fadder til mig. Jeg havde aldrig hver-
ken set eller ejet så flotte blomster, så det kan jeg 
aldrig glemme. Jeg husker, at vejret var fint, og 
påskeliljerne stod i flor. Vi kørte i Gyllings vogn. 
Konfirmanderne skulle gå samlet ind i kirken. Vi 
blev overhørt på kirkegulvet, og hver af os skulle 
sige et salmevers. Mit var det fjerde vers af ”Som 
den gyldne sol frembryder”. Vi fik også lov selv at 
svare ”Ja” foran alteret, og jeg husker, at for mig 
var det et løfte, jeg ville holde. Mit konfirmations-
ord var Salme 84,7, og det tog jeg til mig som mit 
eget. 
Vi kom så hjem til middag, og familien var invite-
ret, men jeg glemmer aldrig, at mor havde skrevet 
en sang til mig, det havde jeg slet ikke ventet, men 
hvor blev jeg glad. – Jeg har gemt den. 
Man brugte på Endelave at gå rundt for at gratulere 
hinanden, så det var spændende, hvem der kom 
om eftermiddagen med små gaver Det var almin-
deligt med ca. 2 kr. Jeg fik ialt 96 kr. og en del ga-
ver, så jeg var meget glad og tilfreds. Min hvide 
kjole kostede 9,85 kr. og frakken 28 kr., men det 
var også en meget god kvalitet. Mor syede selv min 
andendagskjole. Den var flot, syntes jeg selv. Den 
var blå med læg i den ene side og blanke knapper. 
Der var bestemt ingen, der havde en, der var så 
pæn som min. Mine sko var sorte laksko. Sådan 
forløb også mine søskendes konfirmation, men jeg 
var jo den ældste.       
 
Ud at tjene 
Jeg kom så ud at tjene til maj hos mors onkel Oluf. 
Han var postbud. Det gik pludselig op for mig, at 
jeg skulle hjemmefra, og at barndomstiden var for-
bi. Jeg var kun 14 år. Jeg længtes så forfærdeligt, 

at jeg ikke kunne holde det ud, så efter ½ år måtte 
jeg hjem igen. Til maj året efter fik jeg halvdags-
plads på en gård. De var så søde imod mig, så til 
november flyttede jeg derud og var der i 2 år, så 
var jeg kommet over længslen hjem. 
 
Da jeg var 17 år havde jeg fået lyst til at rejse fra 
øen, og den 1. maj 1937 rejste jeg til Brædstrup 
som ung pige i huset hos realskolebestyrer Frisch 
Christensens. Det var efter forholdene dengang et 
fint hjem. Fruen var temmelig striks, men jeg lærte 
meget, og jeg blev utrolig glad for at være der. Jeg 
elskede børnene, Birgitte, Gudrun og Chris. Jeg var 
der i 2 år, så mente de, at jeg skulle lære noget 
mere. De sørgede for, at jeg blev elev på Missions-
hotellet ”Ansgar” i Aarhus. Der så jeg meget spæn-
dende, men jeg havde ikke lyst til at fortsætte ho-
tellivet, så jeg var der kun ½ år. Derefter tog jeg 
plads i huset hos rugbrødsfabrikant Schmidt i Var-
de, men der blev jeg aldrig glad for at være. Fruen 
var ikke let at gøre tilpas. Hun havde dårlige ner-
ver, så det var jeg snart også ved at få.. Jeg blev 
der i ½ år, men så forlangte far, at jeg skulle flytte. 
Han mente, jeg blev behandlet helt urimeligt, og 
det kan jeg godt se i dag.    
 
Jeg tog så hjem til Endelave og flyttede ind i præ-
stegården. Her blev jeg glad for at være. De var så 
søde mod mig alle sammen, men der var meget at 
bestille. Det var et stort hus og 4 børn, og der kom 
altid en masse mennesker, og der blev holdt flere 
møder. Det var med kaffe og kage, som jeg for det 
meste bagte. Det var i krigens tid og i de strenge 
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vintre 1941 og 1942. 
 
Forlovelsen 
I 1941 var jeg på ferie hos tante Metha og onkel 
Hans, og den sommer blev far og jeg forlovede. Vi 
havde set lidt til hinanden året før, men nu blev det 
så alvor, og vi fik ring på d. 3-11-41. Far ville gerne 
at jeg kom til Vejrup, og i maj 1942 fik jeg plads 
som ung pige i huset hos lærer Nielsens i Vejrup. 
Jeg var der ½ år hele dagen og ½ år halvdags, så 
kunne jeg lære at sy om eftermiddagen hos tante 
Metha. Hun havde systue dengang.                     
Jeg rejste hjem til jul sammen med far, og jeg 
skulle blive hjemme til 15. april, hvor vi skulle have 
bryllup på min fars og mors sølvbryllupsdag.                  
Midt i januar minesprængte ”Agda”, og det var en 
frygtelig ulykke, for alle blev dræbt. Det vil vi aldrig 
glemme. Ikke alle blev fundet, og vi glemmer al-
drig, da båden kom med 7 kister på én gang; det 
var svært. 
 
Bryllup 
Vi blev gift d. 15. april, og det blev meget besvær-
ligt at få gæsterne transporteret over, for båden 
sejlede kun to gange om ugen på grund af minefa-
re, og der måtte kun være 10 personer med ad 
gangen, Derfor tog det mindst en uge at komme 
herover og ligesådan tilbage. Gæsterne var ind-
kvarteret hos naboer og familie, og dem der havde 
bedst tid måtte blive længst. Jens Gylling kørte os 
til kirke i pony-vogn med buk, og vejret var varmt 
og stille. Efter vielsen måtte vi hen til hans kone 
Johanne, for hun ville gerne se os. Hun var ikke 
rask og kunne ikke være med til festen.           Fe-
sten blev holdt hjemme, hvor far havde væltet en 
mur mellem stuerne, så der blev plads. Det var det 
sidste år af krigen, så alt var rationeret. Jeg forstår 
slet ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, og hvor-
dan mor i det hele taget kunne klare alt besværet 
med alle de gæster, som skulle have mad i 14 da-

ge. Vi var de sidste, der rejste.          Vi havde fået 
en lejlighed i Gørding til 1. maj, og far arbejdede 
hos mekaniker Poulsen. Da freden kom d. 4. maj, 
skete der pludselig sabotage på Poulsens værksted. 
– Det havde vi ikke ventet, men der må jo have 
været et eller andet, som ikke var, som det skulle 
være. Far arbejdede videre på værkstedet, men 
efterhånden blev vi klare over, at han måtte finde 
andet arbejde. Vi fik lejlighed i Vejrup, og far fik 
arbejde hos Eske Petersen på et andet værksted til 
januar 1948. 
 
Familien 
Svend Aage blev født i Vejrup d. 10-4-47, og det 
var en stor lykke. Nu var vi en lille familie, og han 
var den første dreng i familien. Vi var stolte. Far 
rejste med toget på arbejde hver dag, indtil vi kun-
ne flytte ind i lejligheden over værkstedet. Der blev 
så vores lille pige født i 1951. Nu kunne vi ikke føle 
større lykke. Vi havde to dejlige ønskebørn. Vi ledte 
med lys og lygte efter en større lejlighed, og det 
blev Eske Petersen, der skaffede os den lejlighed, 
som vi stadig bor i. Han var medejer af huset, og 
far blev visevært. Vi flyttede ind på Inger-Maries 
fødselsdag i 1955. Ingen kunne være mere glad og 
taknemlig. 
Vi synes selv, vi har haft et lykkeligt liv, og vi er 
blevet skånet for større sorger. Vi har nogle dejlige 
børn, svigerbørn og ikke mindst børnebørn. Vi har 
kun grund til at sige tak for alt det gode, som er 
blevet os forundt gennem et langt liv. Vi sender 
takken opad og siger tak til jer børn, jo hele vores 
kære flok. 
 
Således fortalt af Lydia Eleonora Skipper Smidt født 
5/2 1920 på Endelave.  
 
Lotte Krogh 
Endelave Museum 
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Helten fra D/S Norge 
Karl Mathiasen (1881-1959) levede et liv som 
mange andre på Endelave dengang, opvokset på 
øen, først sømand og senere fisker, gift med en lo-
kal pige, bosat på øen i eget hus og fader til en 
række børn. Han var søn af fisker og bådskipper 
Hans Peter Mathiasen og hustru Frandsine Kirstine 
Skov, der boede på Kongevejen 4. Sammen fik de i 
alt 5 piger og 4 drenge. Karl Mathiasen blev i 1906 
gift med Olivia Martine N.K. Østergaard (1880-
1942), og sammen fik de i 1910 bygget et hus, 
Søndermølle 19, som stadig står der. De fik tre døt-
re - Karla som flyttede til Horsens, Petrea der døde 
som 20-årig, og Erna (1912-2003) som boede i hu-
set i det meste af sit liv.  
 
De fleste andre af hans samtidige på Endelave blev 
kun kendt af få uden for lokalsamfundet, men Karl 
blev i 1904 kendt over hele Verden for sin heltemo-
dige indsats ved D/S Norges forlis d. 28. juni 1904 i 
Atlanten. Hans båd var den første til at bringe nyt 
om katastrofen. Vi vil se nærmere på disse begi-
venheder med Karls perspektiv.  
 
Først dog lidt om baggrunden for forliset. Sidst i 

1800-tallet og først i 1900-tallet var der et stort 
fødselsoverskud i de europæiske lande, og der blev 
ikke skabt job nok til den øgede arbejdsstyrke i dis-
se lande. Heldigvis var mulighederne langt bedre i 
USA, og der opstod en række selskaber, som tilbød 
transport over Atlanten i specialbyggede skibe. Et 
af disse rederier var det danske DFDS, der i 1898 
overtog det danske rederi Thingvalla. Trafikken 
blev nu organiseret i ”Skandinavien-Amerika-
Linjen” med skibe fra rederiet Thingvalla, deriblandt 
dampskibet Norge.  
 
Det var bygget af jern i 1881 af Alex. Stephen & 
Sons, Linthouse, Glasgow, og i 1898 var skibet for-
ældet både teknisk og komfortmæssigt. Sikkerhe-
den var heller ikke optimal. Der var kun 6 vandtæt-
te skotter og kun fra maskinrummet og agterud var 
der dobbeltbund. I den forreste del af skibet var 
der kun et enkelt lag jernplader mod havvandet. 
Norge havde plads til 1100 passagerer, og god-
kendt til 800 passagerer i Danmark og Norge. Alli-
gevel var der kun 8 redningsbåde med plads til i alt 
251 personer og en redningsflåde med angivelig 
plads til 200 personer. Det var i strid med de offici-
elle bestemmelser, men det bekymrede tilsynela-
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dende ikke mange i samtiden. 
Norge afgik fra København d. 22. juni 1904. 405 passagerer steg om bord i København heraf 142 dan-
skere og 236 polsk-russiske jøder. Undervejs lagde skibet til i Kristiania (Oslo) og Kristianssand, hvor 
296 nordmænd og 20 svenskere kom ombord, inden Norge d. 25. juni afgik med kurs mod New York. 
Landet Norge havde ikke selv udvandrerskibe. Ombord var nu 694 passagerer og 71 besætningsmed-
lemmer. 
 
Kaptajn Valdemar Gundel valgte en rute mellem Skotland og Orkneyøerne og videre nord om Hebrider-
ne. Forude på vej mod Amerika lå derefter kun hav, hav og atter hav – lige bortset fra Rockall-klippen, 
der stikker op af Atlanten 500 km nordvest for Irland. Rockall hæver sig omkring 25 m over havoverfla-
den, men der ligger flere farlige skær omkring Rockall. Kaptain Gundel var udmærket klar over, at det 
gjaldt om at styre godt uden om Rockall. Han udstak en kurs, der ville føre Norge ca. 20 sømil syd om 
Rockall. Men om morgenen d. 28. juni 1904 var vejret usigtbart med støvregn, og en astronomisk steds-
bestemmelse var umulig. 
Norges nøjagtige position er derfor usikker, da skibet denne morgen kl. 7.45 stødte hårdt mod grunden, 
og forskibet skurede voldsomt mod den. Positionen er blevet gættet til 18 sømil fra Rockall nærmere be-
stemt Helen's Reef eller Hasselwood Rock, der begge er navngivet efter forliste skibe. På Norge blev der 
slået fuld kraft bak, men allerede efter få minutter stod det klart, at skibet var alvorligt beskadiget. En-
keltbunden i forskibet var revet op, og Norge tog vand ind katastrofalt hurtigt. Efterhånden, som forski-
bet lå stadig dybere, kom skibets skrue over vandet. Der blev hurtigt givet ordre til, at kvinder og børn 
skulle i bådene. Besætningen optrådte meget professionelt, men blandt passagererne udbrød der panik. 
To af redningsbådene blev knust, da de blev søgt sat i vandet, og den store redningsflåde blev ikke fri-
gjort korrekt.  
 
Da Norge gik ned kl. 8.05, var der således kun seks fungerende redningsbåde, som samlede en del 
svømmende op, men en stor del af de nødstedte i vandet måtte efterlades, hvor de hurtigt mistede 
kræfterne i det 9° C kolde vand trods redningsveste. Redningsbådene kom snart fra hinanden, og én så 
man aldrig mere, mens de 5 blev observeret af skibe i området, og de nødstedte reddet. For én gik der 
et døgn, men for de øvrige 4 gik der 4-7 døgn under strabadser i form af kulde, sult og tørst. I alt 600 
mennesker omkom ved selve forliset og andre 10 døde efterfølgende af væskemangel og lungebetændel-
se, mens 155 overlevede. Det var den værste ulykke i dansk civil søfarts historie. 
 
Karl Mathiasen var matros om bord på Norge på den skæbnesvangre rejse. Ved søforhøret fortalte han, 
at ”ligesom dette var hans første Rejse med Damperen ”Norge”, saaledes har han ikke tidligere sejlet 
paa den her omhandlede Rute, medens han vel har sejlet i udenrigsk Fart tidligere.” Karl Mathiasen ned-
skrev sin beretning, mens han var ombord på ”S/S Salvia” af Grimsby, der undsatte ham og hans red-
ningsbåd. Da han var den eneste sømand ombord på redningsbåden, påtog han sig naturligt kommando-
en over den.  
 
”Medens jeg om morgenen den. 28. Juni 1904 sov i min Køje, vækkedes jeg ved en vældig Bragen. Jeg 
sprang straks op og for ud paa Dækket i Undertøjet, da jeg troede det var Sammenstød med et andet 

Skib. Men da jeg kom ud paa 
Dækket kom en af de vagtha-
vende Matroser og raabte saa-
ledes, Skynd eder at tage Tøj 
paa og vær klar ved Baadene. 
Alle Matroser var da kommen 
paa Dækket, og derefter 
sprang hver ned efter et par 
Bukser og derefter hen til Baa-
dene, som vi straks begyndte 
at sætte i Vandet.  
 
I medens blev der bakket i 
Maskinen. Skibet gik vist også 
af Grunden. … Jeg var først 
med til at sætte Styrbords 
Redningsbaad i vandet. Baa-
den var fyldt med Folk, før den 
kom i Vandet. Derefter over til 
Bagbords Side og hjalp en 
Baad ud der, den var ligeledes 
fyldt med Folk, før den kom i 
Vandet. Saa løb jeg over til 
Styrbords Side, hvor jeg saa 
3. Styrmanden tillige med 
nogle Passagerer var i Gang 
med at sætte No. 2 af Baade-
ne ud, jeg hjalp med der, og 
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da Baadene var kommen i Vandet sprang Styrmanden ned i agterenden og jeg i Forenden af Baaden, 
men i det samme blev Baaden slaaet ind mod Skibssiden, saa Agterenden af Baaden knustes. 
 
I det samme sprang Styrmanden hen over Forenden af Baaden, som den Gang svingede ud fra Skibet, 
hvor han blev fisket op af en anden Baad, som saa ud til at klare sig godt. Jeg fik fat i en Åre og stødte 
fra Skibet, saa godt jeg kunde, og en af Passagererne [Johan Gisle Bjarnarson], som forstod at ro, hjalp 
mig med at ro Baaden op imod Søen, hvor der kom en mand drivende i et Redningsbælte, ham fiskede 
vi op. Vi fik nu nogle til at øse Vand af Baaden, og saa roede vi, det bedste vi kunde, men det varede 
ikke længe, før Vandet begyndte at stige i Baaden, og vi troede, at den vilde synke. … 
Ved hjælp af et Sejl, som var i Baaden, og som vi hængte ud i to liner, som vi fastgjorde i Forenden af 
Baaden, holdt vi Baaden oven Vande den Dag og om Natten. Næste dags Morgen hen ved Kl. 3 blev det 
bedre Vejr, og Kl. henad 4 eller fem opdagede vi en Damper [S/S Salvia], som synes at nærme sig. Og 
ganske rigtigt, den kom også nærmere. Vi glædede os nu i forventning om, at han vilde tage os op. … Vi 
roede efter Skibet, hvor vi blev taget om Bord om Morgenen Kl. 7. Kaptajnen og alle Folkene viste den 
største Venlighed i mod os. … Vi var der ombord fra Onsdag til Søndag Aften, da vi kom ind til Grimsby”. 
 
Karl Mathiasens fortælling om tiden i redningsbåden refereres i bogen ”Atten sømil fra Rockall” af Michel 
Nielsen: ”Livsviljen var forsvundet sammen med håbet, og kun Mathiassen, islændingen Bjarnarson og 
Laura Petersen [på 24 år] havde mod på at fortsætte. … Laura Petersen blev ufortrødent ved. Kun iført 
underskørt og et tyndt kjoleliv sad hun på den tofte, der netop var ud for det sted i båden, hvor de fleste 
bølgeskvæt kom indenbords. Med ryggen som bølgebryder beskyttede den unge pige flere af de andre 
reddede kvinder, der med tårer i øjnene lå sløve i bunden af båden. Med de nøgne fødder i det slaskende 
vand øste pigen fra Rudersdal støt og roligt med sin uhåndterlige søstøvle. … Pigens humør og ukuelig-
hed virkede smittende, og lidt efter var der et par af mændene, der rejste sig og tilbød Mathiasen og is-
lændingen at afløse dem ved årerne”  
 
Karl Mathiasen fortalte om hjemkomsten: ”Da jeg kom med tog til København, var Hovedbanegården 
fyldt med journalister. Det var rygtedes, at ”sømanden” kom hjem den Dag. Ligeledes var hele min fami-
lie fra København på banegården sammen med mange andre endelavitter, som boede i København. Politi 
og folk fra DFDS måtte føre mig ud af bagvejen, da jeg ikke måtte snakke med nogen før søforhøret. … 
Næste dag blev jeg hentet af en mand fra DFDS, som var klædt i sit stiveste puds med høj hat og hvide 
handsker. … Stor blev min overraskelse, da vi pludselig holdt på Amalienborg. … Da jeg kom op til kron-
prinsen (den senere kong Fredrik 8.), måtte jeg fortælle om hele katastrofen fra ende til anden, og da 
jeg var færdig, stak han hånden i lommen og trak 200,- kr. op, som han gav mig med ordene: ”Da De 
har fortalt mig, at De skal hjem til Endelave og giftes, skal De have disse som tak for deres heltemod på 
havet”. For pengene købte jeg en buffet.”  
 
Udsnit fra breve til Karl Mathiasen fra tre, der var med i redningsbåden, og som rejste videre til USA. 
Josefine Johannesen skrev fra Brooklyn d. 25.7.04: ”Saa vil jeg sige dem saa mange tak for alt det gode 
de gjorde imod mig”. Indiana Amundsen skrev fra Chicago d. 1.8.04: ”Husker De ombord i den lille Jolle, 
at Frk. Petersen og jeg sad og varmede Dem, medens De skulle hvile lidt? Jeg var meget bedrøvet over, 
at jeg ikke fik sagt farvel til Dem og takket Dem for Deres udmerkede daad om bord i den lille jolle.” 
Laura Petersen skrev fra Brooklyn d. 12.8.04: ”Ja – jeg ved næsten ikke, om jeg skal være vred paa 
Dem – eller hvad jeg skal – saadan som De har rost mig. Jeg har faaet alle Aviserne sendt hjemmefra og 
overalt staar mit Navn, jo selv her ovre er jeg i alle Aviserne. … Kan De huske ombord paa Salvia, naar 
jeg kaldte Dem vor kære Rednings-
mand, at De sagde – jeg ikke maat-
te sige saadan noget, for saa kunde 
De let blive stolt.” Hun blev ud-
nævnt til æresmedlem af Dansk Re-
deriforening for din dåd. 
 
”Karl var en solid gut, og han blev 
et stout mandfolk”, fortalte hans 
livslange ven Antonius Buhl i 1959. 
”Et retlinet menneske, der valgte 
søens vej, som de fleste mænd fra 
Endelave op gennem tiderne. Karl 
Mathiasen endte som kongelig tol-
der paa Endelave med splitflag paa 
sin baad. Han var til det sidste en 
agtet mand paa sin fødeø, medlem 
af sogneraadet og kommunal kasse-
rer i mange aar, men han glemte 
aldrig ”Norge”s forlis.” 

Anders Grosen 
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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 

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 Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 75 68 90 26 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Sanne Gyde 51 37 33 93 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

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

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

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 

Landsbyrådet - Horsens Kommune Kontaktperson Jørgen Holm 20 61 17 17 
Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 29 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

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  LÆGEHUSET 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Åben konsultation 
hverdage 
og i øvrigt efter tidsbestilling 
 

Aftenkonsultation onsdag 
efter aftale 

1030 

 
- 
 

1200 

 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 

1000 

800 
- 
- 

1700 

1300 

Telefonkonsultation dagligt 1000 - 1030 

    

BIBLIOTEKET 75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

mandag 1500 - 1700 

POSTHUSET 24 67 42 12 
HAVNEN 1A 

mandag, onsdag 
og torsdag 

1000 - 1130 

tirsdag 1615 - 1800 

fredag 1000 - 1200 

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HAVHORNET 4 

mandag - fredag 1000 - 1500 

www.endelave.dk    www.endelave.dk    www.endelave.dk    www.endelave.dk    ----                Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside Besøg Endelaves hjemmeside     

FORENINGER; BESTYRELSER M.M. 
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NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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ÅBNINGSTIDER M.M. 
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Ved akut sygdom eller skade, kontakt  
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

Deadline: 21 dage før udgivelsesdato. 
Vi henstiller til at deadline overholdes.  
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke  
garanteres medtagelse i kommende nummer. 
 
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til: 
artikel@endelavebladet.dk 
 
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret 
word-format.  
 
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. 
 
 
Retningslinjer 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 

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 

OM BLADET 
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