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Da jeg mødte Lotte fulgte også Endelave med. Lottes 
familie havde i forening med onkler helt tilbage i 1965 
købt huset, som nu hedder Vistebo og ligger klods op 
ad den gamle campingplads. Der havde været køb-
mand og bager i meget gamle dage.  
 
I min barndom ferierede min familie altid på Anholt, 
og her havde jeg lært ø-livet og den storslåede natur 
at kende, og derfor var mit første møde med Endelave 
lidt blandet. Øvre havde en lighed med ørkenen på 
Anholt, men hvor var de 7 meter høje klitter og livet 
på havnen. Ud over det, var den første uge jeg havde 
på øen præget af regn og kulde, heller ikke det havde 
jeg forestillet mig.   
 
Hurtigt fik jeg dog fundet ud af mulighederne på øen 
og de blev udlevet i bugten ud for mejeriet. Windsur-
fer og optimistjolle blev anskaffet, og så blev der øvet 
i surf. Bugten er jo et fantastisk sted til at øve sig i 
den svære kunst, at starte, bomme og vandstarte. 
Hurtigt blev der skabt kontakter til Ole Henriksen, 
Klaus Knudsen, Søren og Marie Dupont, som også 
havde fået samme ide’ og der blev skabt en lille klub 
med egne trøjer og årlig kapsejlads. Sejlene lå klar på 
græsplænen, og når det blæste, var det bare i våd-
dragten og ud på bugten.  
Optimistjollerne havde deres eget liv med børnene og 
langsomt blev også de voksne interesserede i at sejle. 
Frede Lassen var den næste der meldte sig. Han købte 
en gul jolle (Lynet) og langsomt kom også Palle Du-
pont, Aksel læge og Uffe Jacobsen med. En årlig kap-
sejlads med efterfølgende festivitas blev sommerens 
højdepunkt med vandrepokal – men med skam må 
dog meldes, at Frede Lassen endnu ikke har vundet 
pokalen, da hans svigersøn Knud, desværre kom imel-
lem i en svær mærkerunding, det år hvor netop Frede 
lå til at vinde. 
 
Pludselig, kom daværende Beboerformand Bent 
Hindrup i sin Singlesculler og ville lege med. Han ville 
også gerne vide, om ikke ”det der” sejlads kunne ind-
gå i en større sammenhæng, hvor Endelave kunne 
eksponeres for familier med aktiviteter for børn. Vi fik 
samlet en lille flok, som beskrev mulighederne på øen. 
Kim Vind, Flemming Sandman og Anders Olsen var 
med og vi fik EIF – Endelave Idrætsforening stiftet og 
Bent fik etablerede en kontakt til Horsens Ungdoms-
skole, som ville stå for fondsansøgning til EU midler. 
Jeg husker, at jeg en lørdag i efteråret 2011 sad 
hjemme i Odense og skulle med familien på indkøb, 
da der kom en mail fra Horsens Ungdomsskole, som 
udbad sig læsning og bekræftelse på korrektheden i 
ansøgning til EU inden kl. 16. Familien blev sendt af 
sted, og jeg gik i blækhuset og sendte mine rettelser 
retur. Et halvt år efter kom bekræftelsen og med ef-
terfølgende LAK midler fik vi 300.000 kr. til at iværk-
sætte AKTIV ØFERIE fra 2012 og frem. Flemming hav-

de set gode muligheder i sejlads og havde på forhånd 
kickstartet projektet, ved at donere et antal optimist-
joller og nogle Europajoller.  
 
Aktiviteterne blev fodboldskole, ridning, sejlads og 
Horsens Ungdomsskole stod for rappelling i træerne i 
Louisenlundskoven og GPS løbpå øen. Midlerne blev 
brugt på indkøb af surfudstyr, markedsføring og pro-
jektaflønning til Hanne Holm, som var koordinator og 
rapportskribent. 
 
Selv synes jeg, vi har sat nogle gode ting i værk, som 
viser sig at holde, selv om der ikke længere er økono-
misk opbakning. Vi driver stadig fodboldskole og sej-
lads på stranden i 2 uger – 29 og 30 og nu er også 
CrossFit kommet til på havnen, med Charlotte.  Ær-
gerligt, at vi ikke har ridning med mere, men det har 
vist sig at være for arbejdsmæssigt krævende – det 
var ellers fantastisk, at se de mange små, som blev 
trukket ved henholdsvis Bjarne - og Mette Ottesen 
første år og ved Peter og Susanne næste år – tak for 
opbakningen.  
 
Hvad er det så, der driver de frivillige som Birgitte 
Rønnov, Flemming, Kim, Henrik, Andrea, Søren, Klaus 
og mange flere - til at komme ned og lave sejlads på 
stranden i 2 timer hver dag i 2 uger. Det er alle de 
glade mennesker, naturen og fællesskabet – og så er 
det skønt at sejle – hvad enten det er i en optimistjol-
le eller i den nyanskaffede katamaran.  
 
ud over at vi stadig er en del af Vistebo, har vi i famili-
en fået vores eget helt personlige sted på Vesterby – 
det lille sorte træhus. Vi overtog det i 2006 efter Ha-
strup. Huset var tjenligt til nedrivning, men vi fik sat 
skik på det og nyder nu udsigten, naboerne og stilhe-
den på øen.  
 
Jeg har den store ære, at kunne give stafetten videre, 
og jeg har valgt min gode ven og vandlegekammerat 
Henrik Henriksen, - for at få et indblik fra en person, 
som er vokset op på Endelave. 
 
Jesper 
Madsen   
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, 8789 Endelave 

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

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

Benny RasmussenBenny RasmussenBenny RasmussenBenny Rasmussen    
Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 
8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave    
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. 

FÆRGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

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 

Her følger passagertallene for de sidste to mdr og 2016 
til sammenligning. 
 
    2017   2016 
marts:    2.603   3.666 
april:    3.742   3.041 
 
 
Der er 20% rabat i to gange ti uger (uge 16 – 25 og 
uge 32 – 41). 
 
Endelave Færgefart ønsker alle en god sommer 
 
Med venlig hilsen 
Endelave Færgefart             
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LÆGEURTEHAVEN 
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Nyt fra Foreningen Endelave Lægeurtehave 
 
Sidste lørdag i april skinnede solen og Lægeurtehaven åbnede for denne sæson med kaffe og hjemmela-
vet kage til alle fremmødte gæster. Der kom omkring 60 personer. 
Udover den dejlige kaffe og kage var der mulighed for at prøvesmage hjemmebagt pizza og foccacia 
brød  med forskellige krydderurter fra haven.  Og det var godt – bagt af friskmalet økologisk korn dyrket 
på Endelave. 
Det er dejligt at Alberto og Pia satser på at bruge lokale råvarer i deres retter i cafeen.   
  
Væksterne i besøgshaven er begyndt at titte frem og når nu solen og varmen får fat i maj og juni skal 
der nok komme fut i dem. Det har været et koldt og regnfuldt forår, som har sænket væksten. 
 
Der vil blive lavet temaaftner med økologiske italienske menuer. Det vil blive annonceret senere for disse 
aftner på Lægeurtehavens hjemmeside og på pælene mm. 
 
Næste begivenhed i Lægeurtehaven er Grundlovsmøde 5. juni fra kl. 11.30 til kl. 14. 
Årets talere er Lone Blume - valgt til regionsrådet for Socialdemokratiet og opstiller som kandidat til Hor-
sens byråd til efteråret og Claus Kvist Hansen - MF og medlem af Horsens byråd for Dansk Folkeparti 
Der vil være musikalsk under-
holdning ved Fars Grise & Co. 
Og caféen holder åbent hvor  
der kan købes mad og drikke. 
 
I ønskes alle en rigtig god  
(og forhåbentlig varm) sommer 
 
På bestyrelsens vegne 
Sanne Gyde  

 

 

 

 

 

NYT OM NAVNE 
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Tusind tak til jer alle 

 

- for den store  
opmærksomhed  

ved min konfirmation  
d. 13. maj 2017 

 

Jeg havde en rigtig  
dejlig dag 

 

Kærlig hilsen  
Samanda 

Mange tak 

for opmærksomheden  
ved min 80 års fødselsdag.  

 

Venlig hilsen 

Jørgen Knudsen       

Tak 

På familiens vegne takker vi for opmærksomheden ved 
Lauras bisættelse. Også en stor tak til "Øen" for den om-
sorg og støtte I har udvist ved vor kære mors sygdom og 
død. 
Kærlig hilsen 

Annette, Anders og Berit 

 

 

Kære alle 

 

Tak for al opmærksomhed  
ved min konfirmation. 

 

Jeg har haft 2 dejlige dage,  
som jeg tænker tilbage  

på med glæde. 
 

Mange hilsner 
Sigge 
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Nyt fra skolen, maj 2017 
Så er det igen tid til lidt nyt fra skolen. Siden sidst 
har vi, ud over den daglige undervisning, haft gang 
i projektopgave for alle børn. Alle børn fik til opga-
ve at vælge et emne de ville fordybe sig i. De skulle 
skaffe viden om emnet, omsætte det til en præsen-
tation, forholde sig til det de skrev om, lave et 
praktisk produkt der illustrerede deres emne og til 
slut fremlægge det for hele forældregruppen. 
Samanda og Felix var desværre ikke på skolen 
mens det stod på, da en rund fødselsdag krævede 
deres nærvær andetsteds. Men – vi tager lige en 
gennemgang af de øvrige. 
 
Mathilde havde valgt at skrive om mejsefugle. Hun 
brugte meget tid på at skrive om Danmarks mejse-
arter efter at have indhentet viden om dem på net-
tet. Hendes produkt var en mejsekasse, som nu 
forhåbentlig hænger hjemme hos Knud og Tulle. 
Hun lavede en meget fin og sikker fremlæggelse, 
hvor hun var i stand til at forklare tilhørerne om 
mejsernes liv.  
 
Johanne havde kastet sig over forurening og pro-
blematikken med plastic-øer i verdenshavene. Hen-
des fremlæggelse bestod af et par film, der på bed-
ste vis illustrerede problematikken, og hun havde 
lavet en fin planche om, hvordan vi menneskers 
skødesløshed med affald kan true dyrene i naturen 
og om, hvor lang tid forskellige typer affald er om 
at nedbrydes i naturen. God, stilsikker og overbevi-
sende fremlæggelse. Hendes produkt var en tæn-
kende og selvkørende skraldespand, der ved hjælp 
af diverse sensorer, støvsugerarme og lignende var 
i stand til at opsamle affald og – med en hånd mon-
teret på en robotarm i stand til at give os menne-
sker et venligt ment rap over nallerne, hvis vi bare 
kastede affald på jorden. 
 
Mads havde valgt at beskæftige sig med Legos hi-
storie, fra den spæde start som et firma der produ-
cerede trælegetøj til den alsidige, verdensomspæn-
dende koncern firmaet er i dag. Han havde fået rig-
tig godt fat i familien Kirks bestræbelser på at få 
firmaet i gang, hvad de havde af udfordringer, 
hvordan navnet var blevet til og om hvordan den 
første plasticsprøjtemaskine vendte op og ned på 
måden børn leger på i dag over hele jorden. Fanta-
stisk præstation Mads. 
Mads’ praktiske produkt var en af de avancerede 

figurer fra ”Bionicle” serien, men Mads havde gjort 
sig umage for at lave en model i træ, han kunne 
vise ved fremlæggelsen. Og – for at understrege 
hvordan plastic har afløst det oprindelige Lego-
koncept med trælegetøj, havde han til fremlæggel-
sen dekoreret sin træfigur med et bredt sortiment 
af moderne Legofigurer fra hans eget righoldige ud-
valg. 
 
Mikkel havde kastet sig over det fælles dansk/
engelsk/norske/hollandske projekt om en energi-ø i 
Nordsøen, som ved hjælp af sol-, vind- og bølge-
energi kan producere energi til millioner af husstan-
de. Mikkel havde brugt rigtig meget tid på at sætte 
sin ind i tankerne bag projektet, hvordan det skulle 
fungere og kunne ved fremlæggelsen sagligt og 
veldokumenteret forklare tankerne bag projektet og 
om hvordan det skulle fungere. En god og godt un-
dersøgt fremlæggelse. Mikkel havde tænkt at bygge 
en solcelledrevet bil som produkt. Solcellerne var 
blevet fremskaffet ved ”Jysk”, men det er teknisk et 
meget udfordrende produkt. Men Mikkel skal have 
point for sine bestræbelser. 
 
Freja havde valgt at skrive om Donald Trump og 
hans planer om en mur langs grænsen til Mexico. 
Freja havde brugt rigtig meget tid på at sætte sig 
ind i denne kontroversielle præsidents politik og 
tankegang og hun havde virkelig taget personlig 
stilling til, hvad hun synes om det. En stillingtagen, 
som fremlæggelsen bar tydelig præg af.  Her var 
gode refleksioner, holdningspræget tilgang og godt 
forarbejde. Frejas produkt var en model af den på-
tænkte mur mod Mexico, med en lille forsagt mexi-
caner med sombrero på toppen og en arrogant Do-
nald Trump stående nedenfor muren.  
 
Vi var rigtig stolte af vores børn ved fremlæggel-
sen. De havde arbejdet seriøst med at undersøge, 
tage stilling, omsætte til præsentation og gennem-
føre præsentationen med publikum på – godt gået 
unger - vi undervisere havde en kongedag den 6. 
april ved projektfremlæggelsen :-) 
 
Så blev det også tid til at gode, gamle M/F Endela-
ve skulle i dok. Knud og Tulle var så venlige at ar-
rangere en tur til værftet i Assens, så vi kunne 
komme ned og se hvad der skete når den gammel-
kendte livline til fastlandet var taget ud af drift. Vi 
drog i samlet flok med den afløsende natfærge – 

SKOLEN 
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Foto: Karsten Jensen 
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SKOLEN 
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På sporet af Endelaves kaniner 
 
På beboerforeningens generalforsamling snakkede 
vi om nogle af de markedsføringsideer, som jeg og 
beboerforeningen ville fremlægge for borgmesteren 
og kommunaldirektøren på et kommende møde. 
Heldigvis var de to herrer positive overfor nogle af 
ideerne, og ”Kaninsporet” er et samarbejde mellem 
Horsens Kommune og ø-guiden på Endelave. Det 
handler om at sætte fokus på Endelave som kanin-
ø, for de små dyr er jo noget af det, vores ø er 
mest kendt for, og det er helt oplagt at markedsfø-
re kaninerne lidt mere.  
 
I første omgang laver vi to ruter, som turisterne 
selv kan gå, og selvfølgelig gennem områder med 
gode chancer for at opleve kaniner. Der kommer en 
informationsstander ved Trekanten, som fortæller 
om kaninerne, forhåbentlig med tekst både på 
dansk og engelsk. På denne stander og andre ste-
der på øen bliver der opsat lukkede kasser, hvor 
man kan tage en folder om kaninerne og ruten. Ved 
madpakkehuset og muligvis et sted mere på øen vil 
der blive opsat tavler med opgaver og andet kanin-
sjov for børn. 
 
Lidt kaninkunst får vi også, i form af jernskulpturer 
af kaniner, opsat forskellige steder på øen. 

Vi håber på, at det hele kan være klar inden som-
merferien, og at kaninbestanden holder sig oppe, 
så der bliver noget at se på for turisterne. Ø-guiden 
laver også kaninture i løbet af sommeren, hvor 
øens gæster kan komme med og høre om og ople-
ve dyrene.  
 
Venlig hilsen Ø-guide  
Tove Yde 

ENDELAVE Ø-GUIDE 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

Berta K fra Fåborg – til Snaptun og videre i bil til 
værftet i Assens. Behørigt udstyret med sikker-
hedshjelme blev børnene vist rundt af overfartsle-
deren Anders. Han fortalte grundigt om hvad der 
skete under opholdet i tørdokken og vi fik den helt 
store rundvisning i færgens inderste dele. Da vi var 
der tirsdag lignede færgen bestemt ikke noget som 
kunne blive sejlklar efterfølgende mandag morgen. 
Alt var splittet ad for at blive efterset, repareret og 
sat på plads igen. Men – det lykkedes jo som be-
kendt. Det var en stor oplevelse. Nu ved børnene 
alt om hvordan skruer og sidepropeller skal vedli-
geholdes, hvordan færgens motorer fungerer og 
om hvordan brand- og sikkerhedsberedsskabet er 
stykket sammen – tak for en god forklaring An-
ders :-) 
 
 

 
Og – skal vi så lige slutte med at nævne, at vi siden 
sidst selvfølgelig også har beskæftiget og med læs-
ning, stavning, historie, kommasætningens kringle-
de regler, matematik og alt det andet som nu er 
hovedparten af hverdagen i en dansk folkeskole og 
som skal gøre vores børn vidende, kompetente, 
livsduelige og indsigtsfulde. Også selv om den be-
finder sig på en ganske lille ø langt fra fastlandet.  
 
Og – så er foråret endelig banket igennem :-) 
 
Karsten Jensen 
Ø-skolelærer 
 
 

 

Foto: Peter Marczak 

Foto: Karsten Jensen 

Foto: Karsten Jensen 
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Den 11. februar 2017 grundstødte det portugisiske 
containerskib Victoria ved Fyns Hoved. 
Ved grundstødningen blev der slået hul på tre tan-
ke, hvorved der skete et olieudslip fra skibet. Foru-
reningen ramte blandt andet kysten på Endelave. 
Horsens Kommunes mandskab og mange maskiner 
har foretaget en grundig oprydning af kyststræk-
ningerne og sejlet ca. 100 ton olieforurenet åle-
græs og sten til destruktion på fastlandet. Opryd-
ningsarbejdet har været en meget vanskelig opga-
ve på grund af de udfordringer, som blandt andet 
strøm og vind har medført. 
 
Du kan som borger hjælpe os med at fjerne even-
tuelle mindre rester af olieforurenet ålegræs eller 
sten. Vi har etableret nogle opsamlingsstationer på 
kysten, hvor det i en periode vil være muligt at 
smide opsamlet olieforurenet materiale. 
 
Opsamlingsstationerne er markeret med røde stjer-
ner på kortet. Horsens Kommune overvåger stadig 
kysterne på Endelave, så vi hurtigt kan iværksætte 
den rette indsats, såfremt forureningen ikke er slut 
endnu. Hvis du opdager større mængder olie på 
kysten kan du kontakte kommunens beredskab på 
1-1-2. 
 
Tommy Krogh Abrahamsen 
Ingeniør 
Horsens Kommune 
 

FORURENING 
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Følgende arrangementer er fore-
løbig på programmet: 
 
Onsdag, den 12. juli kl. 21: 
Klezmerduo  
(efter koncert i kirken) 
 
Fredag, den 28. juli kl. 23:  
KKV Kristian Klarvand fra  
Vejle  
(efter Komediehusets teater- 
forestilling i skolegården) 
 
Onsdag, den 2. august  
(tidspunkt følger):  
Jamsession 
 
Hold øje med pælene,  
opslag og følg os på  
Facebook  
”Sommer på Endelave”. 
 
Alle arrangementer foregår på Skippergården,  
Kongevejen 14, Endelave C 

SOMMER PÅ ENDELAVE 
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Foto: Kaninen Katrine fra Endelave 
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LÆGEURTEHAVENS NYE FORPAGTERE 
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Vi har fået lov at åbne cafeen igen d. 18/5. 
For at undgå rygter, der intet har på sig, har vi 
valgt at komme med forklaringen på vores ufrivilli-
ge lukning her i bladet. 
 
Vi har IKKE haft uanmeldt besøg af fødevarestyrel-
sen og er blevet ” lukket” på den baggrund. Grun-
den til en midlertidige ”lukning” var, at vi havde 
valgt navnet Øko-cafe til vores firma. Reglerne er 
sådan, at man kun må kalde sig noget med Økolo-
gisk eller øko, når man kan fremvise 3 mdr. økolo-
gisk regnskab, også selvom man driver sit firma 
økologisk.  
Det kan vi af gode grunde ikke, idet vi jo har over-
taget cafeen pr 1/5. Den regel havde vi ikke spot-
tet, i fødevarestyrelsens 90 sider lange vejledning, 
og vi blev derfor ringet op og bedt om at ændre 
navn. 
 
I mandags efter bededagsferien havde vi mulighed 
for at ændre navn, og det har vi gjort. Nu hedder vi 
Ø-cafe, hvilket man godt må (vi er jo på en ø)  
 
Salg af forarbejdede urter  
Hvad angår produktionen af tørrede urter, skal der 
først foreligge en økologirapport før man må forar-
bejde og sælge urterne. 
 
Den økologirapport har fødevarestyrelsen ”glemt” 
at indhente i 2016. Det er derfor ikke tilladt for os 
at sælge forarbejdede urter og produkter, før føde-
varestyrelsen har udstedt en rapport. Den skal ud-
stedes på baggrund af en mængde skriftlige proce-
durer omkring håndtering, tørring, forarbejdning og 
mærkning af økologiske produkter til salg i butik-
ken. De procedurer sidder vi og er i fuld gang med 
at beskrive. 
 
Fødevarestyrelsen kommer på anmeldt besøg 29/5, 
hvorefter vi forhåbentligt ret hurtigt får omtalte 
økologirapport og kan åbne for produktionen også. 
 
Hjælp i højsæsonen 
Noget helt andet er, at vi når højsæsonen nærmer 
sig, får brug for hjælp i cafe og butik. Så er der no-
gen på øen, der kunne tænke sig et job som time-
lønnet ”tilkaldevagt” på travle dage, så må i meget 
gerne komme forbi og høre nærmere. 
Derudover kunne det være skønt med lidt hjælp fra 
frivillige i ny og næ. Kom forbi og meld ind med, 
hvilke opgaver du/I kunne tænke jer at hjælpe med 
som frivillig. Vi håber meget at nogen kunne ha lyst 
til det. 
 

Afslutningsvis kan vi fortælle at vi begge har været 
super glade for den modtagelse vi har fået på øen. 
Vi er faldet godt til i vores lejlighed og er rigtig gla-
de for det arbejde vi har. 
 
Nu mangler vi bare sommer og godt vejr, så turi-
sterne forhåbentligt strømmer til vores skønne ø. 
 
 
Mange hilsner fra  

Alberto og Pia 

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  -  8789 Endelave 
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk 

Telefon 29 45 81 21 

Kom ind i glashuset og se! 

Foto: Sanne Gyde 
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

Skippergaarden  -  Kongevejen 14  -  8789 Endelave 
  Mobil: 51 55 66 08 

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

v/ Leif Jørgensen 
Havhornet 15   -   8789 Endelave 

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 8. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

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

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

29 62 09 89 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

juni  -  juli  2017 

 

 

 

 

 

Laura Larsen  
blev bisat fra  

Brejning Kirke d. 27. april 
Urnen nedsættes på Endelave Kirkegård 

 

Erik Nissen 

blev bisat fra 

Endelave Kirke d. 19. maj 2017 

 

Næste menighedsrådsmøde 
d. 28. juni kl. 10.00 i Præstegården  

Stenladen 

Kampestensladen står stor og mægtig når man kommer østfra og 
svinger ind på Vesterby. En markant bygning i bybilledet, som 
jo, efter der ikke længere er aktivt kvægbrug på matriklen, ikke 
har sin daglige funktion.  
 

Da de andre produktionsbygninger blev nedrevet valgte vi at lade 
laden stå; ikke fordi vi skulle, Nationalmuseet ville ikke katego-
risere nogen som helst fredning på den, men fordi vi syntes den 
skulle blive der. Men der skal også være liv i den for at den kan 
blive stående uden at forfalde. Provstiudvalget, som bevilger 
penge til Menighedsrådets drift af kirke, kirkegård og præstegård 
vil ikke sætte penge af til daglig vedligehold af laden, da den 
ikke har et kirkeligt formål. 
 

 

 

 

 

Derfor står vi i den situation, at vi har en bygning, vi ikke kan 
andet end nødtørftigt vedligeholde; og den skal nok blive stående 
i mange år; men som savner liv og funktion. Museet bruger noget 
af laden til opmagasinering, og vil lave udstilling i den ene ende, 
så den på den måde indgår i deres drift. Andre foreninger har fået 
lov at opmagasinere effekter om vinteren der, så den har sine 
funktioner.  
 

Hvis nogen får gode ideer til brug af den; hvis nogen ønsker at 

leje den på særlige vilkår til at afprøve en ide; hvis nogen ønsker 
at købe den, så kontakt menighedsrådet. For det er jo bedst for en 

bygning at være i brug. 

 

Helligåndens komme 

Pinsen står for døren. Og det er ikke den højtid der fylder mest i manges sind. For det er så besværligt, så svært at forstå. På et for-
midlingskursus var der en, der sagde, at man skulle kunne redegøre for Helligånden på 45 sekunder overfor en, der intet vidste om 
kristendom.  
Der er jeg endnu ikke kommet hen. I beskrivelsen af pinsedagen, som er afbilledet, får vi at vide at disciplene sad indendøre, og 
pludselig kom der en vind, der bragte dem tunger som af ild. Og de kunne tale på alle modersmål; fortælle om Guds gerninger til 
alle, i hele verden. Så et aspekt er, at budskabet kommer til os; vi skal ikke selv opsøge det. Det vil også sige at Gud kommer til os; 
med Helligåndens røst hvisker han trøstende og opmuntrende ord i øret. Det med troen, er ikke bare noget der foregår i kirken. Det 
er i vores hverdag; det er under gåturen på Øvre, hvor tanker bliver blæst ind i os; tanker så vi forstår os selv og verden på en ny 
måde. Det sker når vi gemmer os fra lyset 
under dynen; at noget slår ned i os; og vi 
får mod til at bevæge os ud i verden igen.  
Mødet med Helligånden får os til at undre 
os; for det handler om alle de begivenheder 
i vores liv, hvor vi ikke kan finde sammen-
hæng; hvor der ikke går en lige linje fra 
årsag til virkning. 
Og hvis vi tænker os om, ja så er det nok 
sådan det er med det meste vi oplever; og i 
hvert fald alt det vigtigste. Og i stedet for 
at søge efter årsager og sammenhæng, og 
derved dvæle ved fortiden, så må vi se op; 
se frem og tro på Helligånden fortsat vil 
bringe os det, vi ikke selv kan regne ud. 
 

Glædelig Pinse! 
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Udflugt i september 

Menighedsrådet arrangerer igen i år en udflugt. Det bliver fredag d. 1. september 
med afgang med morgenfærgen og hjemkomst med den sidste færge. 
Et udvalg er nedsat og det vil i det kommende blad åbenbare, hvor vi skal hen og 
hvad vi skal se og spise. 
Men skriv datoen i kalenderen. 

 

Koncert med Klezmerduo 

Festmusik fra Østeuropa. Musik der ler med det ene øje, mens det andet græder! 
Klezmerduo hører til blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske 
festmusik – klezmer. Igennem mere end 25 år har duoen fordybet sig i klezmermu-
sikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som de formidler med humor 
og smittende spilleglæde. Sprælsk musik med rødder i Østeuropa, som rummer 
længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen. Herhjemme 
genkender mange klezmermusikken fra ”Spillemand på en tagryg” eller fra rejser i 
Østeuropa og på Balkan. Koncerterne krydres med fortællinger. Kombineret med 
en fornem teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo at skabe in-
tense oplevelser, der taler til hjertet.  
Klezmerduo består af  Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, vokal) og  
Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion, vokal) 
 

Efter koncerten i kirken har duen lovet at give nogle numre i Skippergården 

Entre 50 kr. 

 
 

  
 JUNI 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 4.   Pinsedag  
    Jesper Hyldahl 

 

 

 

 

 

 

 mandag d. 5.   2. Pinsedag kl. 10.00 

    i Lunden i Horsens 

 

 

 

 søndag d. 11.   Trinitatis søndag 

    aflyst 
        

 

 

 

 søndag d. 18.   1. søndag efter Trinitatis  
    Karen Holdt Madsen og  
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 søndag d. 25.   2. søndag efter Trinitatis  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

  
 

 
 

 JULI 

 

 

 

 

 søndag d. 2.     3. søndag efter Trinitatis  
    Bettina Erbs Hillers 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 9.     4. søndag efter Trinitatis  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 søndag d. 16.   5. søndag e. Trinitatis kl. 19.30 
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 søndag d. 23.  6. søndag efter Trinitatis  
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 søndag d. 30.  7. søndag efter Trinitatis  
    Karen Holdt Madsen 
 

 

  
 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Dorthe Munk Olsen 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 

75 68 90 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 

 

Årets konfirmation 

Samanda Skaksen Rasmussen og Sigge Kragh Hansen konfirmeret i  
Endelave Kirke lørdag d. 13. maj 2017 blev  
Vi ønsker dem hjertelig tillykke og alt godt i fremtiden! 
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Lørdag den 8. april var der strand-
rensning. Der var en rigtig god op-
bakning til at få renset strandene på 
Endelave. Vejret er skyet og gråt, lidt 
sol ind imellem - og køligt som hele 
foråret har været. Men som altid en 
rigtig god stemning. En god tradition 
- hvor de fleste mødes igen til aften i 
gymnastiksalen, hvor EFK står for rig-
tig god mad. 
 
Fra færgefarten har der her i foråret 
været sendt skrivelser ud omkring 
fragten til erhvervslivet på Endelave. 
Færgeudvalget får arrangeret et mø-
de omkring den nye problemstilling. 
Ledelsen ved færgefarten ændrer me-
ning om dette, efter hårdt pres fra 
beboerforeningens færgeudvalg. Der 
er siden udsendt en ny skrivelse. Se 
mere herunder. 
 
Maskinrummet bliver flittigt benyttet. 
Vi vil gerne fra bestyrelsen gøre op-
mærksom på, at hvis man har brug 
for genoptræning, vil det være rigtig 
godt at få en fysioterapeut via kom-
munen til Endelave, som så vil kunne 
vejlede brugeren i at benytte træ-
nings faciliteterne. Således at træ-
ningsprogrammet bliver tilpasset den 
enkelte bruger. I skrivende stund er 
der flere, der har benyttet sig af mu-
ligheden, og det kan varmt anbefales. 
 
Husk at sætte kryds i kalenderen til sommerens 
arrangementer: 
 
Bankospil i gymnastiksalen torsdag den 13. juli  
kl. 20.00 - hvor der igen i år er flotte gevinster. 
 
Fodbold på sportspladsen lørdag den 22. juli  
kl. 13.00 - øboere mod turister i alle aldre og 
skumbad for de mindste 
 
God sommer 
Maja S. Hoé 
 
 
Til kreditkunder ved Endelave Færgefart 
 
Angående varslede ændringer i betalingsmåde 
ved benyttelse af Endelavefærgen 
 
Alle kreditkunder ved Endelave Færgefart modtog 
dels d. 30.marts og dels d. 7.april 2017 et brev 
vedr. ændringer i betalingsmåden ved benyttelse af  
Endelavefærgen. 
 
Vi (ledelsen) har nu undersøgt yderligere hos leve-
randøren og holdt møde med repræsentanter for 
beboerforeningen Endelave d. 20.04.2017. Vi er 
herefter kommet til følgende beslutninger: 
 
Angående kontantordning 
Pendlere og erhvervsdrivende kan fortsat registre-
res som kreditkunder. Der vil blive udsendt en fak-
tura fra systemet regelmæssigt, f.eks. månedsvis. 
 

 
Angående gods 
Alt gods skal være booket og navngivet på dagen, 
når det ankommer til Snaptun. Færgen vil bestræ-
be sig på at medtage alt gods fra Snaptun på alle 
afgange som hidtil. 
 
Hvis kunden vil være sikker på, at gods kommer 
med på en speciel afgang, henvises til tirsdage hvor 
færgen sejler fra Snaptun kl. 14:50. 
Disse tirsdage kan der afleveres gods fra kl. 08:00 
til kl. 14:30 i Snaptun, og de dage hvor færgen sej-
ler til Horsens kan der afleveres gods fra kl. 09:30 
til kl. 13:10, undtagen i juli/august, hvor der kan 
afleveres fra kl. 09:30 til kl. 11:10. 
Betalingsbetingelser: alle skal betale i forbindelse 
med bookningen, undtagen erhvervskunder og 
pendlere, som kan få kredit. 
 
Ikrafttrædelse 
Den varslede ændring træder fortsat i kraft d.1.juni 
2017 med ovennævnte ændringer. 
 
 
Vi håber fortsat på jeres forståelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jørgen Broch 
Chef for Service og Beredskab 

BEBOERFORENINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

Fundet på strandrensning 2017 
Foto: Maja S. Hoé 
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NATUREN OMKRING OS 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

Ja, nu har vi vist ventet længe nok på lidt varmere 
vejr og gerne uden den kraftige blæst, som har væ-
ret fremherskende næsten hele foråret. Vi skulle da 
heller ikke langt ind i denne måned, før vi kunne 
glæde os over temperaturer op mod de 20 grader. 
Men ind i mellem havde vi også næsten vinterlige 
temperaturer med nattefrost. – Vi har gået længe 
og ventet på, at vore kartofler skulle stikke de før-
ste blade op over jordoverfladen. Det er godt nok 
ikke en tidlig sort, som vi har lagt, men alligevel – 
så længe skulle de da heller ikke være om at vise 
sig, - de var lagt til forspiring og havde dannet go-
de spirer. Jorden må have været for kold til denne 
sort, men nu er de heldigvis kommet godt op, så 
jeg må i gang med at hyppe dem. De skulle jo helst 
ikke blive grønne, hvis de ligger lige i overfladen, 
og nogle fugle har støv-badet lige oven i rækken. – 
Jeg kan jo ikke undlade at kigge lidt misundeligt 
over på naboens kartofler, som har været under 
plastic og nu står med meget store kroner i smukt 
hyppede rækker, og allerede nu er de med pæne 
nye kartofler, så vi alle snart kan nyde disse lækre 
frembringelser, når salget starter. 
 
Rejesæsonen er startet, men jeg har selv kun væ-
ret ude én gang, og det var ikke med det allerbed-
ste resultat, da de store rejer næsten ikke var til 
stede i det område, hvor jeg gik. – Vejret var må-
ske heller ikke det bedste, da der havde været hård 
pålandsvind i mange dage, men nu var den flovet 
af og gået i syd, så der var fralandsvind og rejerne 
var trukket længere ud igen. Men de få store rejer 
jeg fangede, havde allerede rogn, så sæsonen bli-
ver måske meget kort, og vore feriegæster når så 
ikke at opleve den herlige feriefornøjelse at fange 
deres egne friske rejer. 
 
Det øvrige fiskeri har heller ikke været det helt sto-
re, da jeg næsten ikke har fanget ret mange sild, 
og den sidste gang jeg havde garn ude blev begun-
stiget med en stor hornfiske-hun, som var gået i 
garnet helt ude i den ene ende, hvor den havde 
snoet sig ind så man ikke kunne se selve fisken, og 
kun var i stand til at genkende den på det yderste 
af næbbet, og ellers lavet en kæmpe knude af om-
kring 5 meter af garnet, og jeg måtte slås med 
denne urede i halvanden time, før det var klaret op. 
– Lidt fladfisk er det også blevet til, men de er end-
nu for tynde, så det må vente til hen over somme-
ren, før det rigtige fiskeri efter dem går i gang. In-
den da skulle jeg gerne have fanget nogle multer, 
hvis de da stadig kommer her på disse kanter; det 
har været lidt småt med dem de sidste par år. – 
Ørrederne har jeg heller ikke set ret meget til, og 

det er da kun blevet til en enkelt ørred pænt over 
mindstemålet til dato.  
Jeg begynder at undre mig over den stadige tilba-
gegang for næsten alle fiskearter her omkring En-
delave. Det må jo have en årsag, da vandet skulle 
være rent og med passende iltindhold til at de for-
skellige arter ville komme på besøg. – Det, der fal-
der mig ind først, er de mange sæler, som vi huser 
på de små holme rund om. Skulle de virkelig være i 
stand til at jage alle fisk langt væk fra vore kyster? 
– Det lyder vist som en let-fanget undskyldning. 
Selvfølgelig tager de sig af deres andel af fiskene, 
men de har jo været her i alle årene, før det be-
gyndte at gå ned ad bakke med de fleste fiskearter. 
– Tidligere års iltsvind har selvfølgelig også spillet 
ind, men de seneste år har vi ikke været plaget af 
dette fænomen. – Dræbergoplerne kunne jo også 
være en af årsagerne, da de tager fiskenes æg og 
fiskelarverne, og de i andre områder har været ho-
vedårsag til, at fiskeriet helt kollapsede, men det er 
jo et ret nyt fænomen fra de senere år. – Ja, så har 
vi jo også de ”forfærdelige havbrug”, som nogle 
mennesker ynder at tillægge alverdens ubehagelig-
heder, men dem kan vi vist ikke hænge vor hat op 
på, da de ikke producerer i vort område for tiden. – 
Og overfiskeri af nogle af fiskearterne kunne måske 
også komme på tale som årsag til misforholdene. – 
Men, men, men … – Ja, sådan kunne man blive 
ved, og en nærmere undersøgelse kunne være et 
udmærket projekt til en ph-d opgave. – Hermed er 
ideen givet videre! – Grib den kære studerende! 
 
Noget andet, jeg har bemærket, er de manglende 
svaler. Der ses næsten ingen svaler, hverken by-
svaler eller landsvaler. Jeg har kun set enkelte flyve 
rundt. Hvor er de blevet af? – Det kan da vist ikke 
være de færre kostalde med dyrehold, som spiller 
ind. 
 
Nå Børge, - tør nu det tudefjæs af og begynd at se 
lidt mere lyst på tingene. – Lad os da glæde os 
over den dejlige tid, vi har foran os. – Skønne som-
merdage og -nætter, smukke plantevækster langs 
alle veje, smukke sommerfugle, som flyver om-
kring, fuglenes sang, hyggelige timer i venners lag, 
osv. – osv. 
 
Og ikke mindst, at vi lever i verdens bedste og lyk-
keligste land. 
 
Børge Birkmose 
 

Foto: Karsten Jensen 

Foto: Karsten Jensen 
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MUSEET 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

Sommernyt fra Museet. 
Sommeren er nu skudt i gang også for museet. Efter et usæd-
vanligt koldt forår for ”rengørings-holdet”, der dårlig nok kun-
ne arbejde sig til varmen, er vi nu klar til at vise huset frem 
for alle, der har lyst til at se eller genopfriske nogle af øens 
mange historier eller kuriositeter. Særudstillingen om Endelave 
Andelsmejeri 1888-1986 fortsætter i år med lidt justeringer. Vi 
kan bl.a. fremvise et par fine medaljer for smørfremstilling, 
tildelt hhv. Laurits- og Johannes Hansen Zederkof. Derudover 
er der opdateret omkring vindmølletårnet ved det gamle el-
værk. Vi bliver mødt med mange spørgsmål om dets brug før 
og nu, og da det med en højde på 24 m stadig er øens var-
tegn, i dag en vigtig funktion som telekommunikationscenter 
(TDC), kan der ses mere info i udstillingen. 
 
Igen i år arrangerer vi en cykel-/vandretur torsdag den 
13.juli. Denne gang vil turen gå til vestenden af øen, og 
vi cykler fra havnen ud til naturstien (2,5 km), hvor vi sætter 
cyklerne og går klinten rundt, forbi Kloben med den smukke 
indsø og vådområde, op ved flyvepladsen og tilbage til ud-
gangspunktet (4,5 km heraf 2,5 km på stranden). Anders Gro-
sen vil guide os undervejs om landskab, fugleliv og små kul-
turhistorier undervejs. Turen forventes at vare 3½ time. Turen 
er gratis for medlemmer og 25,- kr. for ikke medlemmer, børn 
gratis. 

 
Torsdag den 20.juli: 
 ”Mejeriets dag i Muse-
umsgården”. Ejnar Hede-
gaard vil fortælle om arbej-
det på et mejeri og servere 
små smagsprøver og kaffe. 
Arrangementet er gratis for 
medlemmer og 25,- kr. for ikke medlemmer og dermed adgang til at 
se mejeriudstillingen i museet. Børn gratis. 
Hold øje med pælene og hjemmesiden forinden.     
 
Bestyrelsen har efter gene-
ralforsamlingen konstitue-
ret sig således: 
 
Formand     
Inge Grosen  
Næstformand    
Jette Blandfort 
Kasserer     
Lotte Krogh 
Sekretær     
Palle Dupont Kristensen 
Bestyrelsesmedlem    
Mette Roepstorff 
Bestyrelsesmedlem  
Uffe Jacobsen 
Bestyrelsesmedlem  
Kirsten Nielsen 
Bestyrelsesmedlem  
Margit Larsen 
1. suppleant   
Gitte Lindgaard 
2. suppleant   
Sonja Elgaard 
 
God sommer 
Endelave Museum  
pbv. 
Inge Grosen  

 

 

Endelave Camping  

                og Hy�eferie 
 

Pladsen åben 10. maj - 10. sep 2017 

 

4 dejlige hy�er  

og 2 campingvogne at leje  

for en enkelt overnatning  

eller f.eks. en hel uge 

Se priser og #lbud 

www.endelavecamp.dk 

 

Reserver gerne på tlf.  24466465 

mvh.  Margith Holm  

 

Ejendommen på 76 Ha 

er sat #l salg  

seriøst interesserede 

bedes henvende sig  

#l Jesper Madsen, 

Landbrugsmæglerne, Vejleafd. 

Se f.eks. www.boligsiden.dk 

 

 

Foto: Inge Grosen 

Foto: Inge Grosen 
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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, 8789 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     -    8789 Endelave     -     Tlf. 75 68 90 21     -     www.endelavekro.dk     -     info@endelavekro.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    

ARRANGEMENTER 2017 

Hold øje med pælene og hjemmesiden 

Bl.a. musikarrangementer i juli! 

FREDAGS-QUIZ  
Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk alle sammen! 
 

ÅBENT ALLE DAGE 

Se gældende åbningstider 
på hjemmesiden 

 

 

 

ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

endelave-museum@mail.dk 

www.endelave-museum.dk 

 
 

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

KARTOFFELMØDET 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

Årets 1. maj kartoffelmøde 2017  
var rykket frem til d. 29. april. 
  
Klubbens medlemmer kom med hver 2 
spande kartofler med rigtig meget top.  
Gad vide, om det var top det hele. 
  
Spændingen blev udløst. 
Jens vandt med den største kartoffel.  
Den vejede ikke mindre end 62 g. 
Lars fik en flot 2.plads. Hans største  
kartoffel vejede 43 g. 
Benny og Verner måtte deles om 3. og  
4. pladsen. Deres kartofler var temmelig  
små, men de smagte rigtig, rigtig godt.  
  
Samtlige kartofler blev kogt og spist med  
største velbehag. Vi får altid sild og snaps  
som tilbehør. 
  
Lotte 
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Husk Sankthansaften fredag d. 23. juni med 
glødebål kl. 20, båltale kl. 21, hvorefter heksen 
sendes til Bloksbjerg. 
Har du grene eller kvas til bålet, kan du aflevere 
det ved bålpladsen på ’Kommunepladsen’ allerede 
nu 
- se venligst skiltningen. 
Med venlig hilsen 
EFK 
 
 
Referat fra generalforsamling i EFK lørdag d. 
15. april 2017 på Endelave Kro. 
 
Til stede fra bestyrelsen: Niels Johan D. Andersen, 
Birthe Møller Olsen, Leif Jørgensen.  
Fraværende: Annette G. Lorentzen og Karin Meyer.  
Der var 15 medlemmer til generalforsamlingen. 
 
Niels Johan bød velkommen, hvorefter vi gik over 
til dagsordenen:  
 
Valg af ordstyrer: Mike Thygesen. 
 
Formandens beretning:  
 
Efter sidste generalforsamling d. 26. marts 2016 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Formand:   Niels Johan D. Andersen 
Kasserer:   Birthe Møller Olsen 
Sekretær:  Annette Lorentzen 
Medlemmer: Leif Jørgensen 
   Karin Meyer 
Suppleanter:  Boje Lund 
  
Over det sidste år har EFK haft følgende ar-
rangementer: 
 
Lørdag d. 9. april havde Beboerforeningen strand-
rensning, efterfulgt af den traditionelle fællesspis-
ning. Anders Møller Olsen, Palle Lorentzen, Le 
Agersnap og Ida Lorentzen serverede gammeldags 
flæskesteg med tilbehør og derefter æbletrifli. 
 
Det næste arrangement, som EFK stod for, var 
Sankt Hans aften. I 2016 flyttede vi tilbage til 
stranden – denne gang neden for Kommuneplad-
sen. Optakten var ikke lovende – det var gråvejr, 
og så begyndte det ellers at regne. Da vi gik og 
stillede an, var vi sikre på, at vi måtte aflyse, men 
lidt før kl. 20 klarede det op, og vi havde den mest 
fantastiske Sankt Hansaften.  
Boje Lund holdt båltalen. Vi sang bl.a. midsommer-
visen til akkompagnement af Endelave Spillemæn-
dene – Jørgen Holm, Bøje Lund og Lars Møller. Det 
blev nok en af de smukkeste sankthansaftner med 
en rigtig smuk solnedgang. 
 
Næste arrangement var vores tur til Palsgaard, 
nemlig d. torsdag d. 4. august, hvor vi så forestil-
lingen Chess. 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. Også i 2016 havde vi fået 
tildelt vores sædvanlige ’kulturfærge’ – altså vores 
færge MF Endelave. På turen hjem fik vi - som tra-
ditionen byder - kaffe og ostemadder. 
 

Igen i 2016 havde Endelave Idrætsforening – altså 
EIF – og EFK arrangeret halvmaraton. Igen et godt 
arrangement med mange deltagere – og som sæd-
vanlig - havde vi godt vejr, ja faktisk så godt, at vi 
løb ind i problemer med vandforsyningen på for-
skellige poster. Men det blev klaret vha. de nye 
vandhaner nogle steder på ruten, nogle telefonop-
ringninger og kurérpost pr. bil og knallert. 
 
I december havde vi et rejseforedrag, hvor Merethe 
Krogh viste billeder og fortalte om sin tur til 
Kina. Det var en rigtig spændende aften, hvor 
man kunne tage en pause fra juleforberedelserne 
og lade sig inspirere til ture ud i den store verden. 
 
Heller ikke i år var der mulighed for at få en dilet-
tantforestilling sat op – men vi håber stadig, at det 
vil kunne lade sig gøre på et tidspunkt igen. 
 
Alle foreningens arrangementer – fra fælles-
spisningen over Skt. Hans-aften til halvmaratonen 
kan kun gennemføres med hjælp fra en masse fri-
villige. De gør et stort stykke arbejde – i køkkenet, 
ved bålet, på halvmaraton-ruten og ved tidstagnin-
gen og meget, meget mere – en stor tak til alle - 
også dem der måske ikke er nævnt specifikt! 
 
Igen i det forløbne år har EFK givet tilskud til for-
skellige ting til gavn og glæde for alle på øen. Vi 
gav tilskud til Opera på Endelave – både til 
”voksenoperaen” og til ”børneoperaen”.  
Vi har givet tilskud til lamper – spots – i gymna-
stiksalen, så det er blevet noget mere hyggeligt, at 
have sociale arrangementer i salen. 
 
Der blev i 2016 givet tilskud til porcelæn til gymna-
stiksalen, men det blev også nævnt på sidste års 
generalforsamling. 
 
I 2016 gav EFK også tilskud til udstyr til de shel-
ters, der er i forbindelse med skolen.  
 
De forskellige tilskud fremgår naturligvis af regn-
skabet, som  bliver gennemgået om lidt. 
 
Bestyrelsen har også planlagt et program for 2017: 
Fællesspisning – 8. april (som naturligvis er af-
holdt) 
Skt. Hans-aften – 23. juni 
Palsgaard-spil – 3. august, musicalen ”Annie”. 
Halvmaraton – lørdag d. 9. september – sammen 
med EIF 
Desuden endnu et foredrag, denne gang sandsyn-
ligvis om Afrika. 
 
Gennemgang af regnskab: Birthe gennemgik det 
udleverede regnskab, der blev godkendt. Kontin-
gensen er uændret. 
 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Annette G. Lorentzen – genopstiller ikke 
Leif Jørgensen – genopstiller 
Birthe Olsen – genopstiller 
Leif og Birthe blev genvalgt og Lise Agersnap blev 
valgt som nyt medlem. 
 
En stor tak til Annette, for den store indsats gen-
nem mange år. 
 

EFK 
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Valg af suppleant: Jens Mar-
tin Sørensen blev valgt. 
 
Valg af 1 revisor: 
Erling Sørensen på valg – blev 
genvalgt 
Lene Iversen - er ikke på valg. 
 
Valg af 1 revisorsuppleant: 
Ole Faurskov blev valgt. 
 
Behandling af indkomne  
forslag:  
Bestyrelsen foreslog, der bliver 
købt 4 ekstra borde til gymna-
stiksalen, og det blev godkendt. 
Ønske om en større kost til gym-
nastiksalen. Birthe vil spørge 
skolen, om det vil være en mu-
lighed for dem at skaffe den. 
 
Eventuelt:  
Kim Vind Andersen fortalte om 
den succes Aktiv ø-ferie har om 
sommeren, og at aktiviteterne 
går over alt forventning. Derfor 
vil der komme en ansøgning til 
den pulje Halvmaraton og Aktiv 
ø-ferie har i fællesskab på 2 eks-
tra SUP´s (Stand up paddles) til 
en værdi af 8.000 kr. 
 
Der blev spurgt om, hvem der 
skal overtage den funktion An-
nette tidligere har haft i forbin-
delse med Halv Marathon. Besty-
relsen vil tage stilling til det på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Fra de tilstedeværende ved ge-
neralforsamlingen var der stor 
ros til alle de frivillige, der altid 
bakker op og gør et stort stykke 
arbejde ved arrangementerne.  
 
Efter generalforsamlingen konsti-
tuerede bestyrelsen sig således: 
Formand:   Niels Johan D. Andersen 
Kasserer:   Birthe Møller Olsen 
Sekretær:  Lise Agersnap 
Medlemmer:  Leif Jørgensen 
   Karin Meyer 
Suppleanter:  Boje Lund 
   Jens Marthin Sø-
rensen 
 
Fra bestyrelsens side vil vi gerne 
sige, at vi er glade for at så man-
ge støtter op om foreningen i 
form af et medlemskontingent, da 
dette jo gør, at vi kan gå ind at 
støtte forskellige nye tiltag på 
øen. Vi er ca. 140 medlemmer. 
 
Referent : Lise Agersnap. 
 
                  

 

Arkivfoto 

Arkivfoto 
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I sidste halvdel af 1800-tallet gennemløb Danmark 
en hastig modernisering. Indenfor transport bredte 
dampskibsruter, havne, jernbaner og hovedveje 
sig ud over landet. Indenfor kommunikation kom 
telegrafen og bedre postbesørgelse med de moder-
ne transportmidler. Men på Endelave kunne bebo-
erne se, at den udvikling gik uden om øen. Det 
gjaldt bl.a. postbefordringen, hvor man tidligere 
kun fik post til øen, når en eller anden skipper kom 
ind på posthuset i Horsens og spurgte efter post til 
Endelave.  
 
I 1870 oprettede sognerådet på Endelave en post-
rute med én fast ugentlig sejlads mellem øen og 
Snaptun med bidrag fra postvæsenet, amtet og 
kommunen selv. Jens Jensen var bådfører på den-
ne rute med egen båd, indtil han druknede i efter-
året 1872 under en kreaturtransport til Fyn. 1. 
april 1874 overtog Hans Carl Schou (1847-1922) 
postruten mellem Endelave og Snaptun med egen 
båd. Der var plads til 8-10 passagerer og mindre 
mængder fragt med båden én gang ugentligt. Det 
var folk på Endelave langt fra tilfredse med, og der 
blev skrevet mange kritiske henvendelser og ind-
læg. 
 
13. okt. 1875 i Horsens Folkeblad skrev en 
anonym læser:  
”Postforbindelsen med vor Ø finde vi ikke længere 
tidssvarende. Vi have i de sidste Aar havt kongelig 
Post en Gang om Ugen. Udgivten herned har været 
110 Rd. Aarlig, af hvilke vi selv har betalt 40 Rd. 
Og Postvæsenet 70 Td. Til samme Tid, som næ-
sten enhver Landsby har Post i Reglen 2 Gange 
ugentlig og mange endog daglig uden direkte at 
yde en Øre dertil, betale vi altså 40 Rd. Aarlig for 
Post 1 Gang ugentlig. Dette finde vi ubilligt.  
Vort Sogneraad har derfor andraget om, at vi 
maatte faa Post 2 Gange ugentlig, i det mindste 
om Sommeren, medens vi om Vinteren nok ville 
lade os nøje med 1 Gang. Men skjønt vi mene at 
have været meget beskedne i vort Forlangende, 
har Postvæsenet dog ment ikke at kunne opfylde 
dette, medmindre vi selv ville bære en Fjerdedeel 
af Udgivterne derved, der 
vil andrage c. 400 Rd. 
Aarlig. Vi haabe dog, at 
Postvæsnets Bestyrelse 
ved fornyet Overvejelse vil 
indse, at vort Forlangende 
er overordentlig beske-
dent og indrømme os 
sammes Opfyldelse uden 
Tilskud fra vor Side.  
I dette Haab har Sogne-
raadet indgivet fornyet 
Andragende. Det skal be-
mærkes, at vor Korre-
spondance vistnok er stør-
re end de allerfleste 
Landsbyers, fordi saa godt 
som hver eneste Familie 
paa Øen har et, ofte flere 
Medlemmer, der fare til-
søs. Selvfølgelig veksles 
der jævnligt Breve med 
disse. Og det vil være ind-
lysende, at de hjæmme-
værende, især efter uro-

ligt Vejr, længes inderlig efter at høre fra de fra-
værende. Og under saadanne Omstændigheder er 
1 Uge en forfærdelig lang Ventetid.” 
 
27. okt. 1875 i Horsens Folkeblad skrev en 
anonym læser:  
”Angående Postforbindelsen med Endelave have vi 
fræmdeles modtaget nedenstående, og skulle vi 
især henlede Postvæsenets Opmærksomhed paa 
de i Slutningen fræmsatte Forslag, der synes os at 
fortjene alvorlig Overvejelse. Red.  
Som De erindrer, skrives der afvigte Vinter i ad-
skillige Blade om den sørgelige og lidet tidssvaren-
de Ordning med Posten til og fra Endelave, hvad 
ikke blev modsagt, og heller ikke er saa let at 
modsige eller rettere forsvare. 
Det er Indsenderen heraf bekjendt, at Postmeste-
ren i Horsens har korresponderet med Sogneraa-
det paa Øen desangaaende, og Postvæsnet har 
givet den Besked, at det vil betale 300 Kr. aarlig til 
Post til og fra Øen 2 gange ugentlig over Horsens, 
hvor imellem er 4 Mil, saa Udgivten til en Forbed-
ring af Øens Postvæsen synes at ligge fjærnt, da 
Kommunen ikke har Raad til at yde et saa stort 
Tilskud, og selv om den havde Raad dertil, finder 
jeg det dog urimeligt om Sogneraadet gik ind der-
paa, da det forekommer mig, at saa længe Øboer-
ne maa betale deres fulde Andel i alle Statens Ud-
givter og Porto efter Postloven, saa ligger det nær 
at spørge, om de ikke ogsaa har et billigt Krav paa 
at blive stillet lige forholdsvis med andre Statsbor-
gere, eller er Postvæsnet en Spekulationsanstalt, 
som putter Overskudet i Kassen fra de Steder, 
hvor det drives med Fordel, uden at bekymre sig 
videre om de Steder, der ikke kan vise sig rentab-
le. Da Posten til og fra Øen vist næppe er saa gan-
ske ubetydelig i Forhold til Folkemængden, 700 
Mennesker, da der næppe findes noget Hus paa 
Øen, som ikke har nærmere Slægtninge tilsøes 
spredt over hele Verden, saa finder Indsenderen 
heraf, at Øboerne ere meget nøjsomme, og det 
tillige er et beskedent Forlangende, at Postvæsnet 
besørger Posten 2 Gange ugenlig til Øen. 
Mulig kunde det ogsaa indrettes paa en mere præ-
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Endelave anløbsplads med læmole og postbåd på land.  
Maleri af Søren Schou Christiansen 1898-99.  
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cis og tillige mindre be-
kostelig Maade, da saa 
lang Tid Horsens Fjord 
er fri for Is i Reglen sej-
ler private Baade til og 
fra Horsens flere Gange 
ugenlig, og som i den 
Tid – omtrent de 8 Maa-
neder af Aaret – har 
Post til Øen uden noget 
Vederlag; hvis Postvæs-
net gav 1 á 2 Kr. for 
hver, som kom med 
Posttasken fra Endelave 
og tilbage igjen, vilde 
den vist blive tilfredsstil-
lende besørget i det 
nævnte Tidsrum, da Po-
stens Afgang og An-
komst fra og til Øen al-
drig kan blive bestemt 
med Sejlbaad. Skulde 
det en enkelt Uge ske, 
der ingen privat Baad 
gik, kunde Sogneraadet 
eller en anden af Sogne-
raadet kompetent Mand 
leje en Baad. 
Men de 4 Vintermaane-
der, naar Isen ligger paa Horsens Fjord, da er det 
det kniber med at faa Post over, da bør der være 
en rigelig Betaling og skarp Kontrol med, at Postfø-
reren gjør sin Skyldighed og ikke skulker, da kunde 
muligt ogsaa i dette Tidsrum en anden Fræmgangs-
maade end den nu brugelige vise sig hensigtsmæs-
sigere, næmlig hvor Posten i dette Tidsrum kunde 
aflægges og modtages i Glud Skole i Bjerreherred, 
og hvortil der kun er 2½ Mil og ligger tæt ved 
Stranden, hvor Postføreren hele Tiden kan have sit 
Fartøj under Opsigt, og i de fleste Tilfælde naa til-
bage samme Dag han afgaar; det er to Ting, som 
Postføreren sætter stor Pris paa.” 
 
14. dec. 1875 i Horsens Folkeblad: ”Et andra-
gende fra Endelave om en bedre Postforbindelse 
end hidtil er gjennem Folketingsmand Fr. Bajer til-
stillet Folketinget, der har henvist det til Finansud-
valget.” 
 
7. marts 1876 i Jyllands Posten: ”Et andragende 
fra 101 Beboere af Øen Endelave om Statens Bi-
stand ved Oprettelsen af en tidssvarende Postfor-
bindelse med Horsens foreslaar Finansudvalget at 
henvise til Indenrigsministeren.” 
 
27. nov. 1877 i Horsens Folkeblad: ”Fra den 
1ste næste Maaned vil der blive oprettet et Brev-
samlingssted paa Øen Endelave, underlagt og sat i 
Forbindelse med Horsens Postkontor. Fra samme 
Tid vil Postforbindelsen blive vedligeholdt for Post-
væsenets Regning 2 Gange ugentligt hele Aaret 
rundt mellem Endelave og Snaptun med følgende 
Afgangstider: Fra Endelave Mandag og Torsdag om 
Morgenen saa betimelig, at Posten kan være i 
Snaptun, inden Landposten afgaar derfra. Fra 
Snaptun de samme Dage snarest mulig efter Land-
postens Ankomst.” 
 
 

2. sept. 1878 i Horsens Folkeblad: ”Fra den 1ste 
September d. A. vil der væsentligst af Hensyn til 
Øerne blive oprettet et Brevsamlingssted paa Snap-
tun og Postforbindelsen med Alrø, Hjarnø og Ende-
lave samtidig ordnet saaledes, at der afgaar Baade 
fra Alrø, fra Hjarnø og fra Endelave Mandag, Ons-
dag og Fredag om Morgenen saa betimelig, at Po-
sten kan være i Snaptun Kl. 11 Form. Og tilbage fra 
Snaptun de samme Dage Kl. 12 Middag efter Po-
stens Ankomst fra Horsens. I Vintermaanederne fra 
1ste December til 31te Marts finder Forbindelsen 
kun Sted 2 Gange ugentlig, Mandag og Torsdag.” 
Skibsfører Hans Carl Schou havde stået for sejlad-
sen på postruten siden 1874, og han fortsatte som 
postfører i de kommende 30 år med egen båd. På 
maleriet kan man se postbåden Svend Gønge under 
reparation lige foran det lyse hus. H. C. Schou hav-
de i 1881 købte Vesterby 10, som dengang var et 
gammelt hus, og i 1900 fik han bygget et nyt hus 
på grunden med separat rum og indgang til et min-
dre posthus. Huset står der stadig. Hvervet som 
postfører blev nedlagt i 1904, og posttransporten 
blev overtaget af dampskibsruten til Horsens. H. C. 
Schou fortsatte med at stå for brevsamlingen på 
Endelave til sin død i 1922, hvorefter hans enke 
Nielsine Skriver Nielsen overtog huset og driften af 
posthuset. Datteren Astrid Schou, gift Mathiasen, 
overtog senere begge dele.  
 
Endelave ydede en energisk indsats 1869-76 over-
for Postvæsenet og Folketinget og i medierne for at 
få en moderne og stabil postbefordring til øen. 
1877-78 lykkedes det stort set, men først i 1884 
overtog postvæsenet endelig postruten. Dengang 
som nu er landets yderområder og især småøerne i 
fare for at blive overset. Mobildækningen er et ak-
tuelt eksempel på dette. 
 
Anders Grosen 
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Vesterby 10, som postfører H. C. Schou lod opføre i 1900 som bolig og postkontor. 
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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 SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 21 29 08 35 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Sanne Gyde 51 37 33 93 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

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

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

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 

Landsbyrådet - Horsens Kommune Kontaktperson Palle Dupont Kristensen 21 63 03 99 
Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 25 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

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

• Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på 
havnen og afsender træffer aftale med 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  FALCK LÆGEHUS 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 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

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 tilskadekomst, kontakt  
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23 
Ved hjertestop el. voldsomt uheld, ring 112 

Den nye postbutiks åbningstider  
følger åbningstiderne for  
Kongevejens Elite Købmand 
 
Se tiderne ved skiltet på adressen 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

Deadline: d. 6. i måneden 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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