
 

 1 

   

 

 Fælles blad for øen Endelave i Ka�egat 

 

Endelavebladet 

   Endelavebladet juni 2018       -       nr. 3       -       16. årgang       -       løssalg 20,- kr. 

 
 

www.endelavebladet.dk              www.endelave.dk 

Velkommen &l en dejlig sommer på Endelave 

                            Foto: Tove Yde 



 

2 

Mine barndomsferier på Endelave 
 
Når man som voksen tænker tilbage på sine som-
merferieminder fra barndommen, så har de ofte et 
lidt rosenrødt skær over sig. Man husker de lange 
og varme sommerdage, hvor man løb rundt i korte 
bukser uden en bekymring i verden. Det er også i 
dette lys, at jeg tænker tilbage på mine sommerfe-
rier på Endelave - lange, varme og problemfri.  
 
Sommerferien startede altid med, at min storebror 
og jeg blev afhentet på havnen i Horsens af Bern-
hard, når han hentede ”sul” til os hos slagter Jo-
hansen på havnen, derefter gik turen mod Endelave 
med den lille færge ”Ravnsborg”.  
Vel ankommet gik det på gåben fra havnen ind af 
den lange mole op til huset ved kirken. Lige så 
snart vi var kommet ”hjem”, måtte vi ud for at se 
om alt var, som det plejede at være, om de gamle 
gemmesteder stadig var der, om der var ænder i 
gadekæret og om Senses hund ”Bonse” sad ved 
havelågen og ventede på at blive snakket med.  
Vi blev hver morgen vækket af lyden fra kirkeklok-
ken, så var det om at komme ud af sengen for at 
hente vand fra vandposten ude i haven, så der var 
vand til lidt let vask i bryggerset. Bagefter skulle 
der males kaffe på kværnen - den nappede lårene, 
hvis man ikke passede på - inden vandet kogte en-
ten på primussen eller på komfuret.  
At holde ferie hos Bernhard betød ikke ren afslap-
ning dagen lang. Vi skulle også hjælpe til med de 
daglige gøremål, såsom madlavning, bagning, ha-
vearbejde, gå til købmanden og mejeriet efter 
mælk og på vejen hjem hente rugbrød hos 
”Brødborg”, som havde det liggende på brædder 
inde over sengen.  
 
Så var der endelig tid til leg sammen med vores 
bedste legekammerat, Allan. Vi sejlede med Bern-
hards hjemmelavede skibe, vi badede eller sejlede i 
skomagerens båd. Tit sad vi ude ved gadekæret 
sammen med nabopigen, Randi, og fodrede ænder-
ne. Og når vi ”ræsede” rundt i den ombyggede bar-

nevogn, kom mange af øens børn 
og legede med os. Vi legede også 
tit i høet hos Erik og Leif.  
Og som en del af Knudsen-klanen 
besøgte vi kusiner og fætre ude 
øst på og ikke mindst vores elske-
de mormor, Ulrikka Knudsen, i det 
lille hus med de mange skure.  
Engang besøgte vi Holger og Hans 
Henriksen. Hans bød på lakrids, 
som dog viste sig at være en skrå, 

hvilket fik ham grinende til at udbryde: ”Nå, var det 
for stærkt, drenge?” og så måtte vi pænt spytte ud.  
Der kom rigtig mange feriebørn på Endelave den-
gang, bl.a. nogle drenge fra København, der ikke 
fik komælk, men derimod mælk på flaske, hvilket vi 
morede os meget over.  
Og så pludselig var ferien ovre, og vi vendte hjem 
til fastlandet - mættet af gode oplevelser og med 
en varm glæde i maven over, at en ny og dejlig fe-
rie heldigvis var i vente næste år.  
 
Jeg og min familie har siden 1989 haft sommerhus 
på Kongevejen 43B - et gammelt hønsehus, som 
blev gjort beboeligt med den store hjælp fra mange 
af øboerne. Vi boede i telt i haven, mens gulvet 
blev gravet op, hentede igen vand ved en vandpost 
i haven - denne gang hos Poul Knudsen inde ved 
siden af, badede på havnen, grillede og byggede 
tømmerflåde på stranden. Så mine piger har også 
mange gode barndomsminder fra somre på Endela-
ve. Hele familien nyder stadig at komme til øen, 
nyde glæden ved naturen og roen, selvom meget er 
forandret siden min barndom - forretninger og 
snart skolen er lukkede og mange af de gamle En-
delavitter er borte. Men alligevel er der stadig no-
get familiært og genkendeligt over en øsommerfe-
rie, så mon ikke vi bliver ved med at holde som-
merferie i det lille hus mange år endnu.  
 
Hans Sørensen 
 
Jeg giver stafetten videre til Christian Kronow. 
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SOMMERKALENDER 2018 
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LYNGER GRUNDEJERFORENING 
Generalforsamling 
lørdag d.21. juli kl. 10.00 på Endelave Kro  
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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. 

DU RINGER – VI BRINGER     daglig levering til Snaptun Færgehavn 

 

Åbningstider:  mandag - fredag 7.00 – 17.00    lørdag  9.00 – 13.00  
 

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde    tlf. 76 83 21 00 

 

juelsminde@xl-juelsmindegruppen.dk 

Hermed de seneste passagertal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Endelave Færgefart 
www.mf-endelave.dk 
 

2273 2314 2318 

2538 2379 2440 

3666 2603  2879 

3041 3742  3364 
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februar 

marts 

april 

 2016 2017 2018 

FÆRGEN 
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Lerdueskydning 
Kan du tænke dig at prøve at skyde med et jagtge-
vær? 
Der er en mulighed 
LØRDAG DEN 4. AUGUST fra kl 11.00 
På Bennys jord på Øvre 
Hvor det er? Ring 29780023 eller 40829270 

Du behøver ikke at have et jagttegn for at deltage. 
Pølser, øl og vand kan købes 
 
Mvh 
Endelave Jagtforening 

ØVRE 1 SOLGT 
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Frank Nielsen har solgt ”Tilde-huset”, og de nye ejere har lagt ud med at 
lave insekt-volde på marken oven for huset ud mod Øvre.  
 
Jeg har ikke fået talt med de nye øboere, men vil gerne gennem dette øn-
ske dem hjertelig velkomne, og sige tak for deres gode initiativ, som ger-
ne skulle hjælpe med til at opretholde livet for nogle af vore truede insekt-
arter. 
 
Jeg har taget et billede, som gerne skulle vise lidt af, hvad der er sket på 
marken bag balsam-poplerne. 
 
Børge Birkmose 

Tag med Knudsen på en musikalsk rejse og kom 
rundt i Knudsens univers. 
Knudsen har skabt sin stil ud fra erfaringer fra 
comedy og cabaretter. 
  
Og det er mere end underholdning, det er også un-
derfundigt og rørende. 
Når Carsten Knudsen udfolder sig, er det mere end 
latterorganerne der bliver rørt.          
Han kan både være grovkornet og derefter skabe 
smukke og poetiske billeder.   
 
Til en del af sine fortællinger får Carsten inspiration 
fra naturen, og han mener, at hans publikum er 
gamle nok til at høre om både blomsten og bien.  

Han er bevæbnet med gui-
tarer, en ukulele fra Hawaii, 
sin mors gamle harmonium 
(salmecykel), pvc rør, 
mundharpe og et afrikansk 
finger klaver . 
Og selvfølgelig er der nye 
fortælling om Onkel Erling 
og hans kone Carla og 
deres uoverskuelige 
problemer med collien og 
lædersofaens 
hudsygdomme.  
 
14. juli 2018 på Endelave Kro 

Kongevejen 15     -    8789 Endelave     -     Tlf. 21 43 14 15    -     www.endelavekro.dk     -     info@endelavekro.dk 

Festlig aften med underholdning og lækker mad 14. juli 2018 
 

18.00: Grillbuffet  -  20.00: Underholdning med Carsten Knudsen fra ”De Nattergale” 

Billetpris kun: 249,-   Kun 110 pladser og det er først til mølle! 
 

Billetter kan købes på kroen/pr. mail - udleveres/sendes ved betaling - der kan ikke reserveres 

Betaling: Kort, kontant, MobilePay 18310 eller bankoverførsel 5994-4016340, mærk din betaling CK 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

Åbent alle dage - læs mere og se menu på vores hjemmeside 

 

Hold også øje med pælene - og like vores side på Facebook 
 

KNUDSEN GÆSTER ENDELAVE 
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JAGTFORENINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  16. ÅRGANG 2018 

 

Foto: Børge Birkmose 
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Nyt fra skolen, maj 2018. 
 
Så er sommeren på vej, og et skoleår går på hæld. 
Siden sidst har vi fået færdiggjort vores fine ud-
smykning af væggen i skolegården. Det har været 
en lang proces, som har stået på hen over hele vin-
teren. Poul har hele tiden flyttet rundt, kommet 
med nye ideer og lavet nye ting, som skulle hæn-
ges op på prøve. Der ligger vel endnu 1-2 lignende 
kunstværker i hans gemmer.  
 
Børnene har også været inddraget. Poul var her-
henne en dag og viste børnene de teknikker, han 
arbejdede med. Resultatet blev et ”mini-
kunstværk” som nu pryder cykelskuret. 
 
Hele projektet startede jo, da stormen væltede et 
træ i skolegården lige efter årsskiftet 2016/17. 
Pludselig stod vi med et kedeligt og nøgent indkig i 
skolegården, når man så ind fra gaden.  
 
I Horsens Kommune findes en fond, Gunnar Ander-
sen Fonden, som yder tilskud til udsmykning af 
skoler. Bente var rask med at få en ansøgning af-
sted, og vi fik en bevilling på kr. 25.000,- under 
forudsætning af, at det kunne udføres af en lokal 
kunstner. 

 
25. april var alting klart, og vi kunne afholde en 
lille, officiel indvielsesceremoni. Ca. 30 Endelavit-
ter, repræsentanter fra Gunnar Andersen Fonden, 
skolens børn og personale, pressen og selvfølgelig 
kunstneren selv, kunne afsløre og klappe ad den 
meget fine udsmykning, vi nu har i skolegården.  
 
12.april var vi på den årlige udflugt med vores sog-
nepræst, Jens Peder Baggesgaard. I år gik turen til 
Odense, hvor vi besøgte H.C. Andersens museum, 
fødehjem og barndomshjem – vi fik det hele med. 
Vi tog turen i tog fra Horsens, og det i sig selv er 
noget af en oplevelse for et ø-barn. Ud over museet 
besøgte vi Odense Domkirke, hvor Jens Peder kun-
ne slippe sit fortællertalent løs. Vi var på restaurant 
og spise pizza, og vi nåede en lækker is og lidt leg i 
Eventyrhaven, før turen igen gik med toget tilbage 
til Horsens og færgen hjem til Endelave. 
 
Så er vi endelig kommet helt i mål med vores 

”Bålgrej til alt” projekt. Nu er det hele opbevaret i 
et flot og helt nybygget skur, hvor der er orden i 
tingene og beskrivelser af, hvad det skal bruges til. 
I efteråret 2016 gav Endelave ½-Maraton og Ende-
lave Kultur- og Fritidsforening tilsammen det beløb 
vi manglede, for sammen med tilskuddet fra Fri-
luftsrådet at finansiere indkøb af båludstyr til to 
skoleklasser, så de kunne stege, koge, bage, ryge, 
braissere og sylte alt, hvad naturen har at byde på 
herovre. Vi fik 50 % af Friluftsrådet til det vi ønske-
de os – resten tog vores to kære foreninger sig af. 
Nu er det flot opbevaret og tilgængeligt for alle, der 
ønsker at bruge det - og lige i tilknytning til vores 
sheltere. Der er udarbejdet oversigt over opbeva-
ringen og beskrivelse af, hvad tingene skal bruges 
til. Så håber vi, at rigtig mange kan få glæde af 
det, når de besøger os. 
 
Og undervisningen? – jo, de nationale tests siger, 
at vores børn klarer sig godt. 
 

Mvh 
Karsten Jensen, pædagog 
 

SKOLEN 
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Odense 
Foto: Karsten Jensen 

Poul viser teknikker 
Foto: Karsten Jensen 

Indvielse 
Foto: Karsten Jensen 
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”Skyd og æd” på solskinsøen Endelave 
 
Lars H. Rasmussen, født og opvokset på Endelave, er 
indehaver af firmaet Firmaevents Jylland i Ry. Herfra har 
han gennem de sidste 8 år udbudt firmaarrangementer, 
udflugter, underholdning og events over det meste af 
Danmark og det vil han nu også gøre på Endelave med 
arrangementet ”Skyd og Æd”. 
 
Den 23 juni afvikles dagsarrangementet på Endelave.  
Mænd, kvinder og unge fyldt 16 år kan deltage og have 
en sjov og anderledes eftermiddag med fælles hygge og 
sjove konkurrencer, og man skal ikke have jagttegn for 
at deltage. 
 
Sammen med Lars`s nevø Benny Rasmussen på Endela-
ve, formand for Jagtforeningen og sammen med sin sam-
arbejdspartner Mik Bechman fra Jagtskole.dk i Silkeborg 
inviteres til arrangementet: ”Skyd og æd” 
 
”Konceptet er inspireret af udsendelsen Nak og Æd, som 
de fleste vist kender fra TV ” siger Lars Rasmussen. ”I 
udsendelsen skydes der efter et dyr, der skal nedlægges 
og derefter tilberedes. Nedlægges det ikke – ja  - så står 
menuen måske på vandrotte eller krage - værsgo at æd. 
Helt så galt går det dog ikke i dette arrangement”, siger 
Lars Rasmussen 
 
”Deltagerne i denne konkurrence deles i 3 grupper og 
cirkulerer mellem 3 opgaver og konkurrerer mod hinan-
den om at skyde flest point  til gruppen – og så er det 
ikke kun for mænd. Kvinder og unge fyldt 16 år har også 
mulighed for at deltage”, siger Lars Rasmussen. 
 
Der skydes efter lerduer med jagtgevær, med recurvebu-
er og pile mod professionelle skiver og med luftgevær og 
kugler efter balloner, dåser, målskiver og tøjklemmer. 
 
Til sidst kåres vinderne, og alle grupperne får udleveret 
deres velfortjente præmier. En madkurv til frokosten 
med grillkød, salat m.m. som de selv skal tilberede.  
Vindergruppen med flest point får udleveret møre okse-
steaks, gruppe nr. to får nakkekoteletter og gruppe 3 får 
pølser. Så er der serveret 
 
Program: 
Kl. 8.20  
Afgang med færgen fra Snaptun  
Kaffe/rundstykke på færgen 
 
kl. 9.30 
Afgang fra Endelave havn i traktor og vogn 
 
Kl. 10  
Ankomst til Bennys jordstykke på Øvre/ved mosen  - et 
smukt landbrugsområde på nordspidsen af øen. 
 
Kl. 10.15 
Konkurrence start med inddeling i grupper med rimelig  
fordeling af mænd/kvinder/unge/erfarne/uerfarne delta-
gere i hver gruppe. 
 
Kl. 13.00  
Kåring af vinderhold og uddeling af diplomer. 
 
Kl. 13.15  
Afgang med traktor og vogn til jagtstuen i Bennys gård, 
Lynger 7, hvor maden tilberedes og indtages. Fælleshyg-
ge med en øl eller et glas vin. 
 
Kl. 15.35 
Afgang med traktor og vogn til havnen – eller man kan 
selv gå turen. 
 
Kl. 16.05  
Afgang med færgen til Snaptun 

 
17.05  
Ankomst Snaptun og god Sankt Hans når du kommer 
hjem. 
Pris pr. deltager i alt 700 kr. der dækker: 
Al transport, forplejning, aktiviteter, instruktører, lidt øl, 
vin og vand. 
Rejser man ikke med færgen er prisen 600 kr./deltager. 
 
Tilmelding og betaling senest d. 7 juni. 
Husk: navn, tlf., mail. til:   
 
firmaeventsjylland@gmail.com 
MobilePay:                    60 64 34 13   
Nordea              2380 3492270139 
 
For yderlig information ring gerne: 
Lars Rasmussen        60 64 34 13 
Benny Rasmussen         29 78 00 23 
Kim Bechmann            27 13 67 14 
 
Ved evt. aflysning ved for få tilmeldte tilbagebetales det 
fulde beløb. 
Der gives ikke refusion ved deltagers fravær på dagen. 
Max 36 deltagere. 
 
Mere om Lars Rasmussen 
Lars optræder også som julemand, nisse, H. C. Ander-
sen, pirat, indianer og med forskellige trylleshows og ikke 
mindst som klovnen Lars Gustav. To gange har han op-
trådt på Endelave. 
  
”Klovneriet og skuespil kom tidligt ind i mit liv – da jeg 
ofte fik rollen som klassens klovn på Endelave”, siger 
Lars Rasmusen. ”Klovneri var sikkert en af måderne at 
overleve på - i et miljø hvor mobberi og drilleri ofte stort-
rives - men pyt – nu er jeg blevet en slags ekspert på 
området - og det er blevet et af mine mange koncepter, 
som jeg i dag lever godt af. Jeg har optrådt både i Grøn-
land og i Tyskland som klovn og julemand - og drager til 
Tyskland igen til juni med Cirkus Gustav Jonglerings-
workshop”, siger Lars Rasmussen 
 
Karen Lund der også har boet på Endelave, er fastansat i 
firmaet og derudover deltager ca. 20 andre ad hoc hjæl-
pere ved forskellige arrangementer ved teambuilding, 
som julemænd, nisser osv. 
 
Læs mere om på: 
www.firmaeventsjylland.dk 
www.klovnebooking.dk 
www.julemandens.dk 
 
 
 
 

SKYD & ÆD PÅ ENDELAVE 
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Nyt fra Beboerforeningen 
Skolens lukning er en beklagelig kendsgerning, så vi 
må lægge os i selen for at holde øje med andre mulig-
heder. Noget skal der handles på lidt hurtigere end 
andet. Der er på nuværende tidspunkt aftalt nogle tu-
re for elever fra Dagnæsskolen, der skal have base på 
Endelave Skole. Vi har foreslået borgmesteren at udvi-
de denne mulighed, så der arbejdes på at alle elever i 
Horsens Kommune kan komme på tur til Endelave og 
opleve naturen på tæt hold. Hvor det tidligere kun 
kunne lade sig gøre i weekenderne, vil det være en 
mulighed i hele ugen, eftersom der ikke er elever på 
skolen mere. Måske kan det være muligt at få en na-
turvejleder i børnehøjde tilknyttet.  Det vil være opti-
malt at kunne bevare nogle af arbejdspladserne, der i 
forvejen er på skolen, som formodentlig fremover me-
re vil få karakter af et medborgerhus, og samtidig vil 
det kunne gavne servicefagene på Endelave. 
 
I forvejen bliver bygningerne/området omkring skolen 
godt benyttet – har du en god ide til, hvad stedet også 
ville kunne bruges til, meld det gerne ud til en fra be-
styrelsen i Endelave Beboerforening. 
Bestyrelsen har været til et møde hos borgmesteren, 
og der blev det aftalt, at Horsens Kommune på et tids-
punkt vil komme med et udspil på, hvordan Endelave 
Skole/medborgerhus vil kunne drives i fremtiden. Vi 
ved, at beslutninger tager tid og afventer nærmere. 
Der har været strandrensning den 14. april. Vejret var 
fint, og der var en rigtig god tilslutning til arrange-
mentet. Endda så god at skiltene også fik en gang sæ-
bevand. På havnen bliver der også fjernet affald i bu-

skene, og skiltene bliver 
rengjort. Horsens Kom-
mune havde fjernet tons-
vis af bananer – men der 
var alligevel kommet fle-
re bananer ind, de blev 
fjernet denne dag. Dejligt 
med denne gode hjælp, 
så en stor tak herfra.  
 
Stranden vest for havnen 
bliver renset af Horsens 
Kommune i juni måned, 
Kommunen oplyser at det 
vil blive udført hvert år 
inden turistsæsonen. I 
løbet af vinteren kommer 

der altid meget tang, så 
det er rigtig godt, at dette 
bliver fjernet og gør stran-
den mere tilgængelig. Ak-
tiv Ø ferie har også base 
netop her med havaktivi-
teterne. 
Der er sponsorbankospil i 
gymnastiksalen torsdag 
den 19. juli. (Bemærk da-
toen er ændret i fh til Ka-
ninfolderen) Har du en 
gevinst, du gerne vil spon-
sere til denne aften, er du 
hjertelig velkommen til at 
henvende dig til en i be-
styrelsen, hvor der kan 
aftales nærmere. Tidligere 
sponsorer får en henven-
delse før bankospillet. Det 
betyder rigtig meget med 
jeres velvillighed, og det 
giver en rigtig god rekla-
me at have en gevinst eller to med til bankospillet – 
og ikke mindst støtter det et godt formål. I skrivende 
stund er der meldt gevinster ind. 
 
Affald og Genbrug arbejder stadig med at løse affalds-
opgaven på Endelave. Men en klar udmelding på hvor 
den nye genbrugsplads skal være, er ikke modtaget 
endnu. Det er sandsynligt at der bliver et møde med 
Affald og Genbrug i efteråret. Endelave Beboerfor-
ening har oplyst, at det er vigtigt at melde en dato ud 
i rigtig god tid, så alle har en mulighed for at deltage. 
Der er lavet en ny og flot hjemmeside for Endelave, 
har du ikke set den, så kig på oenendelave.dk 
 
Sæt kryds i kalenderen: 
SPONSOR-BANKOSPIL TORSDAG DEN 19. JULI KL 
20.00 i gymnastiksalen. 
FODBOLD & SKUMBAD LØRDAG DEN 28. JULI kl 13.00 
på sportspladsen. 
 
På vegne af 
Endelave Beboerforening / Maja S. Hoé 

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 

BEBOERFORENINGEN 
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Åbning og grundlovsdag 2018 
Lægeurtehaven åbnede Kr. Himmelfartsdag. Vores 
nye forpagtere Katrine og Amanda havde bagt muffins 
og dejlige brød. Begge dele med urtehavens rabarber. 
En dejlig og meget velbesøgt dag. 
 
Lægeurtehaven har ansat Lars Krogh. 
Lars Knudsen hjælper også i haven. 
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Tove, som  
gør en stor indsats. 
 
Grundlovsdag d.5/6: Mødet starter kl 11  
Talere: Andreas Boesen 2. Viceborgmester 
           Lisbeth Torfing medlem af Oplandsudvalget 
Musikken leveres af duoen Lund og Steengaard. 
Katrine Og Amanda vil sørge for at der kan købes  
frokost. 
 

Denne dag sejler færgen efter mandagsplan 
6.55 fra Endelave. 8.20 fra Snaptun 
Fra Endelave 13.25 og igen 16.10. 
 
Dorte Knudsen 
Formand, Endelave Lægeurtehave 
 

LÆGEURTEHAVEN 
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Plantedag i byhaven 
Så er byhaven etableret med nyplantede frugttræer og 
buske, som friske folk hjalp med at få i jorden søndag 
den 22. april. Det var gråvejr og vindstille, så det var 
perfekt plantevejr. Et par dage forinden havde vi 
”stukket spaden i jorden” og fundet frem til, at vi ikke 
kunne håndgrave hullerne, så vi måtte entrere Peter med 
hans lille gravemaskine til at udføre arbejdet. Derefter 
blev der fjernet sten, kørt muld i, plantet og opsat hegn 
mod rådyr og kaniner. Efter godt 3 timers godt team-
work og kaffepause var vi alle tilfredse med indsatsen og 
projektgruppen vil gerne sige jer tak for veludført dåd. 
Træerne trives og blomstrer fint pt.  
 
Endnu mangler vi at få efterleveret nogle træer, men 
hullerne er heldigvis gravet. Lindetræet bliver først plan-
tet i september, for at gi’ det optimale vækstbetingelser. 
En mega stor granitsten ved sydgavlen af stenladen vil 
blive flyttet ud i ”hullet” ved siden af tårnet og blive ma-
let med teksten: Endelave Byhave, som Lotte vil udføre. 
Vi håber dog at få fat i en stenhugger på et senere tids-
punkt. Ligeledes vil der blive sat lidt skiltning op samt et 
bord/bænkesæt. 
 
Vi påtænker en officiel indvielse i august, så hold øje 
med pæle, øens hjemmeside og august-bladet. 
 
Venlig hilsen Tove og Inge 

ENDELAVE BYHAVE 
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10 

Norsk-dansk samling i Århus – for å 
korte ned ventetiden 
Helt fantastisk! 27 nordmenn tok 
turen til Århus siste helgen i januar.  
Vi fløy, kom med danskebåten, med 
tog ,buss og bil.  Fra Tromsø,  
Stockholm , Bergen, Nesodden, 

Trondheim og Sogndal.  Alt for å møtes et 
halvt år før det igjen er sommer og ferie på 
Endelave. Og i Århus ventet flere dager med 
opplevelser, god mat , mye moro og gjensyn 
med fjorten av våre venner fra Endelave.   
 
Det er  12 år siden vi fant ut at det var altfor lenge 
mellom hver sommerferie på Endelave.  Mine barn 
var i tenårene og høydepunktet hver sommer var to
-tre uker på Endelave.  På reisen hjem fra Endelave 
sommeren 2005 var de helt satt ut.   Minnet om 
sjarmerende gutter, mørke netter, en gjestfri kro 
og varme dager i solen , satt godt i de unge 
kroppene.   Anna og Liv var på kanten av dyp 
depresjon.  
Jeg visste ikke min arme råd.  De lå over hverandre 
i baksetet og sutret.    
 
Endelavetreff om vinteren 
Hva kunne jeg gjøre for å lette på sorgen?  11 
måneder og 14 dager er en evighet når du er 13 år 
og 15 år.   Det var da jeg kom på ideen med 
Endelavetreff. Et spleiselag med retter til dansk 
frokost, visning av serien ”Mysteriet om det levende 
lik” og kanskje en quiz med Endelavespørsmål?  Jan 
Inge  likte planen og lovet å lage quiz.  Jentene 
syntes fortsatt at januar hørtes ut som en evighet 
fram i tid, men da jeg ba dem lage liste over hvem 
som skulle inviteres, lettet ”tåken”.   
I januar 2006 møttes vi i Husebygrenda i Oslo.  
Lørdag klokka tre.  Alle tok med mat til felles bord 
og hadde med øl og snaps til felles bar.  
Venner som hadde fått nye ferievaner  var også 
invitert.  Det ble en fin kveld for unge og litt mindre 
unge.  På bildene har alle masse hår på hodet og 
det er langt mellom gråtonene.  
 
En tradisjon 
Neste høst flyttet mesteparten av min familie til 
Sogndal i Sogn og Fjordane, ved Norges lengste 
fjord, Sognefjorden.   Der gjentok vi suksessen 
med Endelavetreff.  Sogndal er nesten 40 mil fra 
Oslo, tre timer fra Bergen og veldig langt unna 
Lillehammer, Stockholm, Tromsø og Trondheim.  Vi 
tvilte på om mange ville komme.   Fredag kveld 
kom 40 endelavevenner til Sogndal!  Ungdommene 
okkuperte kjelleren,  fant seg en madrass å sove 
på, hvis de i det hele tatt sov.  Foreldrene tok inn 
på lokale hotell.  Lørdag formiddag gikk gutta på 
pub og damene møttes til matlaging på mitt 
kjøkken ( vi vet ikke helt hvordan det kunne ha seg 
at kjønnene ble skilt på denne måten,  men dette 
er lenge siden). Siden har vi møttes i Bergen, 
Trondheim, Tromsø, Voss, Hamar, Asker og på 
Endelave.   
 
Århus 2018 
Vi har vært hjemme hos alle og har begynt på ny 
runde.  Derfor var gleden stor da våre venner på 
Endelave foreslo at DE skulle lage Endelavetreff  
vinter 2018.  Etter rask rådslaging ble vi enige om 

at Århus var stedet.   En stor kommité  ble satt 
ned, men den skrumpet inn i løpet av høsten.  Vi i 
den norske delen hørte ikke et pip, fikk bare 
fantastiske meldinger om at planleggingen var i 
gang fra Lars Møller og Hanne Holm. Så kom vi da- 
og hadde en herlig helg sammen. Nå er det lettere 
å klare månedene som gjenstår til vi møtes på 
Endelave. Og neste vinter skal vi til Bergen.  
 
Sees til sommeren. 
Hege Holm 
 
PS: For de som lurer- vi har nå vært flere titalls 
nordmenn på Endelave siden sommeren 1995.  Nå 
har våre barn fått barn og kommer fortsatt til 
Endelave i uke 30 og 31.  Vårt største problem er, 
at det er for få som leier ut hus- vi trenger flere 
steder å bo.  

EN HILSEN FRA NORGE 
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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 

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  

 

• 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 
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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  2018 

 
Endelave Kirke 
ønsker alle en  

rigtig god sommer 
 

 

 

Koncert i Endelave Kirke 
Jonathan Jensen  -  tirsdag d. 3. juli kl. 19.30 

med efterfølgende koncert på Skippergården sammen med Mette Skov Myrup, sang  og Mikkel Berg Pedersen 
på guitar 
 

Jonathan er et utroligt musikalsk menneske. Han var en periode organistassistent i Tyrsted-Uth samtidig med at 
han arbejdede hårdt inden for det rytmiske område. Aftenen bliver delt op i en orgelkoncert i kirken og derefter 
spiller de op på Skippergården med musik fra 50`erne og frem til 2000. Alt fra jazz og til pop.  
Jonathan skriver selv om det lille band, der vist ikke har et navn: Mette og jeg mødte hinanden på Ribe Højskole 
i 2011, hvor vi fandt ud af vi boede i Horsens begge to. Da vi var færdige, besluttede vi at danne et band hvor vi 
fik nogle nat jobs på Café Koks (Horsens). Og der fik vi fat i vores guitarist Mikkel, som så blev en del af ban-
det. Vi spiller kun hits vi ved folk kender, og der plejer ikke at være en som siger at det er ukendt det vi spiller. 
  

Entre 50 kr i kirken     -       Arrangør Endelave Menighedsråd i samarbejde med Sommer på Endelave 

 



 

 13 

Særligt om gudstjenester 
 

3. juni er Jesper Hyldahl på sogneudflugt sammen med sin kone 
Christine Alexanderssons menighed fra Eltang og Sdr Vilstrup. De-
res tur går til Endelave, så der bliver masser af kirkegængere den 
dag. Så kom og syng med og nyd at være så mange; det sker jo ikke 
hver søndag. 
 

17. juni medvirker skolekoret fra Dagnæsskolen i gudstjenesten. De 
holder sang-weekend på skolen, og lader os høre noget af det de har 
øvet sig på. 

Jens Peder Baggesgaard 

 

 

Præstegårdsjorden til forpagtning  
 

10,22 ha agerjord ønskes bortforpagtet i en 5-årig periode med be-
gyndelse 1. september 2018. Der garanteres ikke for størrelsen af de 
anførte arealer. 
 

Arealet tilhører ejendommen Søndermølle 18 og er beliggende ved 
denne. 
 

Der medfølger betalingsrettigheder svarende til arealet og vederlaget 
herfor inkluderes i forpagtningssummen. Der vil derudover blive stil-
let krav om sikkerhedsstillelse for rettidig betaling af forpagtningsaf-
giften. Der vil ikke blive beregnet moms af forpagtningssummen. 
Bortforpagter betaler grundskatten. Jagtret medfølger. 
 

Tilbud afgives i lukkede kuverter til Lars Herlev, Vesterby 36 senest 
den 20. juni 2018, kl. 12. kuverten mærkes ”Præstegårdsjord”. Yder-
ligere oplysninger og materiale kan ligeledes indhentes på tlf. 5123 
8279. 
 

Endelave Menighedsråd forbeholder sig ret til at forkaste alle ind-
komne tilbud. Åbning af tilbuddene sker den 20. juni 2018, kl. 12.05 
hos Lars Herlev Vesterby 36 

 

Jens Peder Baggesgaard 

 
 

  
 JUNI 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 3.   1. søndag efter Trinitatis 

    Jesper Hyldahl 

 

 

 

 søndag d. 17.   2. søndag efter Trinitatis 

    Jens Peder Baggesgaard 

        

 
 

 JULI 

 

 

 

 

 søndag d. 1.    5. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 8.    6. søndag efter Trinitatis 
   Bettina Erbs Hillers 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 15.  7. søndag efter Trinitatis 
   Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 søndag d. 22.  8. søndag e. Trinitatis 19.30 
   Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 søndag d. 29.  9. søndag efter Trinitatis 
   Jesper Hyldahl 
 

 

 

 

 

 

 AUGUST 

 

 

 

 søndag d. 5.   10. søndag e. Trinitatis 19.30 
   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 
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Tidlig sommer? 
Efter at have lyttet til de morgenfriske fugles sang 
med Gærdesmutten som indleder, får jeg tændt for 
radioen, og den første melodi er Carl Nielsens 
”Tågerne letter”, og jeg håbede så på, at den kunne 
inspirere mig, så min skriveblokering ville fortage sig. 
Der skulle dog gå endnu et par dage, før nogen tekst 
fandt vej ud gennem fingrene. – Jeg har vist holdt mig 
for meget indendørs i dette forår, så skællene for mi-
ne øjne har hindret mig i at se vor dejlige natur udfol-
de sig med al sin pragtfulde mangfoldighed. 
 
Jeg kom noget sent i gang med fiskeriet, da vejret 
ikke rigtig tillod at sætte garn efter vårsildene på øst-
kysten. Jeg havde dog gået og holdt øje med måger-
ne, som nok skal opdage, når der kommer aktivitet i 
farvandet omkring øen, og de havde holdt sig inde på 
land og fulgt landmændenes aktiviteter på nærmeste 
hold. – Vejret skiftede så til det bedre noget inde i 
april, og jeg fik sat garn en tre gange uden at fange 
andet end et par panserulke, og fiskeriet blev lagt på 
hylden igen. – Der skulle dog kun gå et par dage, og 
jeg hører ad omveje, at Frank Rasmussen har fanget 
omkring et hundrede sild en halv kilometer fra, hvor 
jeg fisker. Så må jeg i gang igen, og nu fanger jeg 
også enkelte sild. Dog ikke så mange, at vort normale 
spisegilde med stegte sild med løgsovs kan aktivise-
res, og over nogle dage flader det helt ud igen med 
dette fiskeri. – Jeg må vist finde ud af at flytte min 
aktivitet lidt længere op mod Øvre-spidsen. Der er jo 
sket en forandring på kystlinjen, som aner en dannel-
se af en ny krum-odde lidt mod syd. Dette kan måske 
være tegn på grunden til mine pauvre fiskefangster, 
at området sander til. 
 
Hjemme i vor udestue, vort foretrukne opholdssted, 
har vi i det herlige sommeragtige forår set adskillige 
hvepsedronninger, som jeg tidligere år har aflivet, 
men nu, hvor de er i stærk tilbagegang, har brug for 
en hjælpende hånd, er de blevet lukket ud ved ind-
fangning i en stor tændstikæske. En dag måtte jeg 
lige kalde på Lise for at se en kæmpe hvepsedronning, 
stor gedehams, 4 cm. Lang, som var kommet ind i 
vort bryggers. Jeg lukkede vinduet op, så den kunne 
flyve videre ud i det dejlige solskin. – Jeg fik godt nok 
på puklen for denne handling. Den skulle ikke danne 
et bo i vor nærhed! – Kunne jeg så lære det! – Sidste 
sommer havde vi en del snyltehvepse på besøg. Det 
var snyltere på stor kålsommerfugl, og det var jo en 
stor hjælp for Lars, vor nabo/genbo, som dyrker 
grøntsager, spidskål, hvidkål, rødkål, rosenkål osv. – 
Jeg har tidligere lukket udklækkede kålsommerfugle 

ud, men det har været grønåret sommerfugl, som ikke 
går på de dyrkede arter af korsblomstrede blomster. 
Men da jeg forleden dag lukkede en stor kålsommer-
fugl, endda en hun, ud, måtte jeg gå til bekendelse 
over for Lars, og måtte jo samtidig fortælle om alle de 
snyltehvepse, vi har i området, mente jeg, at det kun-
ne undskyldes. 
 
Ude over haverne flyver bysvalerne rundt. De ankom 
sidst i april, og har travlt med at fange insekter, så de 
kan få lidt sul på kroppen efter den lange flyvetur fra 
syden, og inden de skal i gang med rede-byggeri og 
æglægning. Landsvalerene har vi ikke set endnu i vor 
omegn, men vi har jo heller ikke længere nogle ko-
stalde, som førhen var deres foretrukne opholdsste-
der. – 8. maj ankom den første gøg til øen, og den 
landede på min radioamatørantenne, som næsten er 
den eneste luftledning, som de gerne vil sidde på og 
udse sig nogle rede-steder, hvor de kan lægge æg. 
Jeg mener dog ikke at have nogle af de fuglearter i 
haven, som kunne være af interesse for den. Men den 
fik kukket mange gange før den fløj videre, og vi har 
ikke set den siden. – Jeg fodrer stadig fugle og rådyr i 
forhaven, og vi har megen glæde af at se alle de for-
skellige fugle, som kommer på besøg. Vi har såmænd 
haft besøg af en af de grønbenede rørhøns, som nor-
malt holder til nede ved en af branddammene. I år har 
vi stor glæde af et par Stillits’er, som kommer på et af 
vore fuglehuse for at få nogle solsikkekerner. Det er 
vist ikke deres normale fødeemne, men i manglen på 
andet kan det nok gå an. De virker ikke særlig aggres-
sive over for andre arter, men de får lov til at have 
fuglehuset for sig selv. Grønirisken sidder pænt og 
venter, til det bliver dens tur – lidt usædvanligt, da 
den ellers nok kan virke bestemmende over for andre 
fugle. Gulspurven kommer også på besøg, noget vi 
normalt kun ser om vinteren, når sneen dækker for 
fund af føde i det åbne land. Bogfinkerne har vi altid i 
haven, og der kan i perioder være op til fem par, som 
gennemsøger området under foderpladserne. – Fasan-
kokkene kommer hver dag for at se, hvad jeg har at 
byde på, og en af dem er næsten blevet helt tam, så 
den dårligt vil flytte sig, når jeg kommer med mere 
fuglefoder, som lægges på et gammelt grydelåg, og 
man kan høre på lang afstand, når de samler korn og 
frø op. – Rådyrene kommer også forbi, og de nøjes 
med at slikke lidt af foderet i sig. De ved nok, at dette 
foder svulmer op nede i maven og kan give maveon-
de. 
 
Rejesæsonen er også kommet i gang, men forsinket 
ca. 14 dage som næsten alt andet i år. Det gode vejr, 
vi har haft i snart en hel måned, har varmet vandet 
godt op inde på de lavvandede områder. Rejerne er 
ikke rigtig kommet ind, og de første rejer er blot ved 
at skifte ham, og samtidig er de begyndt at få rogn, 
så de er helt bløde, og dermed vanskeligere at pille. 
Men der vil nok snart ske en hel masse på denne 
front, og vi kan glæde os til en måske lidt længere 
sæson i år. 
 
Og så kan jeg lige få meddelt, at egen og asken 
sprang ud næsten samtidig, så vi skulle måske få en 
hæderlig sommer, hvis vi kan regne med det gamle 
mundheld. – Så glædelig sommer til jer alle! 
 

Børge Birkmose 

NATUREN OMKRING OS 
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ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

endelave-museum@mail.dk 

www.endelave-museum.dk 

 
 

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

27 nov. 2015 fik Horsens Kommune bevilliget 
517.525 kr. af Miljø- og Fødevareministeriet og EU 
til naturgenopretning af et 16.5 ha stort område på 
Lynger. Pengene gik dels til et 2000 m langt vildt-
hegn og dels til rydning af området, der er en tidli-
gere kreaturfold, der var sprunget i skov og krat. 
Hegningen skulle holde på en flok udsatte Dådyr, 
og forventningen var – og er – at Dådyrene kan 
afgræsse området, så genvækst af det ryddede 
område forhindres ligesom for høj græsvækst hol-
des nede, og orkideer og andre spændende planter 
kan vinde frem. 
 
Man har i særlig grad og i følge skiltning været op-
mærksom på at sikre og genetablere naturtyperne 
rigkær, tidvis våde enge og klitlavninger. 
Louisenlund I/S indgår som samarbejdspartner og 
har bidraget med en flok Dådyr på ca. 15, der for-
ventes at kunne formere sig op til flere, som der 
kan drives jagt på (der er opsat jagttårne i områ-
det). 
 
I foråret 2017 kunne man se aktivitet og betydelig 
grøftning fra vejen, der løber syd om Louisenlund til 
østkysten. Grøften fra området/dådyrindhegningen 
er under vejen forbundet med den meget dybe 
grøft, der løber langs vejen til østkysten og som 
afvander skoven og engene. Området er blevet ny-
ligt grøftet i hele sin længde, så afvandingen fra 
rigkæret og de våde enge må siges at være ret så 
komplet og effektiv. Jeg husker en meget våd in-
derste del af den nuværende indhegning, hvor 
vandstandssænkningen i øjeblikket må være i stør-
relsesordenen 1 meter. 
 
I foråret 2017 kontaktede jeg Miljøafdelingen i Hor-
sens Kommune og gjorde opmærksom på parado-
xet: Man får støtte til at etablere et vådområ-
de, hvorefter man afvander det. Miljøafdelingen 
var ikke ligefrem begejstret for min indblanding, og 
det forlød – og det har jeg også hørt fra anden side 
- at afvandingen var et krav fra Louisenlunds side; 
ellers ville man ikke være med. Jeg kender ikke 
motivet for afvandingen, men man kunne gætte på, 
at Louisenlund måske mener, at der kan produce-

res flere Dådyr til afskydning, hvis området er ef-
fektivt tørlagt. 
 
Jeg vil ikke stille spørgsmål til Louisenlund I/S. De 
kan agere som de vil. Det er deres jord. Det er for-
retningsfolk, hvor det er fortjenesten og ikke rime-
ligheden, der er i fokus. 
Anderledes med Horsens Kommune. Kan miljøafde-
lingen forklare sig? Vil man hævde, at afvandingen 
ikke betyder noget? Er man tilfreds med et meget 
lille og forarmet rigkær?  
 
Sidste nyt. Rygtet går, at Louisenlund vil sætte 
Krondyr ud i området – måske i erkendelse af den 
lave jagtbarhed af de ret så små Dådyr. Fantastisk. 
Kronhjorte elsker at søle sig – i rigkær! Så luk for 
afvandingen. Tak!  
 
Jørgen Rabøl 

Farbror Walter Christmas som ung officer 
(Wikipedia) 

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: 

DÅDYR OG RIGKÆR 
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Endelave Sommer 1968 
Som der har været tradition for de senere år, er der 
også i år indlagt en oplevelseskalender for øens 
sommeraktiviteter her i bladet, ligesom der benyt-
tes sociale medier til at nå alle interesserede turi-
ster. Men sådan har det ikke altid været. Lad os 
tage et tilbageblik på øens turistudvikling for 50 år 
siden.  
 
Året 1968 i Danmark var året, hvor samfundsor-
denen knagede i fugerne og udløste ungdomsoprør, 
kvindefrigørelse, kollektiver og Tvindskole. Samti-
dig voksede den arbejdende befolkning og dens be-
hov for boliger. Der opstod parcelhuskvarterer uden 
for byerne. Øget velstand og fritid gav mulighed for 
udenlandsrejser, lystsejlads eller blive sommerhus-
selvbygger, som mange f.eks. gjorde på Lynger her 
på øen. 
Allerede i ’68 snakker man om affolkning af de dan-
ske småøer, og at man må gribe turisthandsken og 
skabe opmærksomhed om de unikke naturperler. 

I juli 1968 ser øens første turistinfo dagens lys. 
Den er lavet af Jens Toft, som netop havde købt 
Flyvergården på Vesterby i 1966 og som passione-
ret flyver etableret en flyveplads på sin mark. 
Handriver den stadig den dag i dag. Den er meget 
velbesøgt. 
Her er uddrag af den lille sort/hvide pjece: Cam-
pingplads: findes ikke endnu – kommer inden 
længe (Mejerigården), men indtil da er der mange 
muligheder for at få lov at slå telt op! Erhverv: 
Øens hovederhverv er landbrug, men her er en del 
handlende, ligesom der også på havnen er mulig-
hed for køb af friske fisk hos øens 2 fiskere! 
Flyvepladsen: (nogle tekniske facts) 1,6 km fra 
Endelave by. El. luftledning langs vejen i banens 
østlige ende. Vindpose ved T formet hangar. Fær-

geforbindelse: Sejler i sommertiden op til 4 
dobb.ture dagligt til Snaptun. Overfartstid 70 min. 
Plads til 150 pass. og 15 personbiler (ny færge). 
Indbyggertal: 281 personer heraf 32 skolesøgen-
de børn! Sommerhuse: Findes i fåtal ude på Lyn-
ger. Vildtbestand: Foruden måger er de mest ud-
prægede fuglearter sortænder og edderfugle. Vilde 
kaniner findes i tusindtal overalt på øen, men mest 
koncentreret på Øvre. Der er dog også harer, ræve 
og rådyr!  
Der er også nævnt en liste over, hvad øen kan byde 
på: damefrisør, dyrlæge, elværk, flyveplads, havn, 
kirke, kro, 2 købmænd, læge, mejeri, missionshus, 
posthus, pølse- og isbod, skole, trikotage og tele-
foncentral. 
Også aviserne begyndte at skrive om ø-besøg. Vej-
le Amts Folkeblad skriver 26.07.68 om at 
”aflandskrammet” er i overtal på Endelave med ca. 
11-1200 sommergæster mod de knap 300 fastbo-
ende. Sikke tider! Skipper Harald Sørensen fortæl-
ler i interviewet også om den nyindsatte Ravns-
borgfærge der kan rumme 15 biler mod tidligere 2 
men 3, når man ”klodsede” en lille en op på f.eks 
en VW pick-up! 
  
Jo, også i 1968 var det godt at slippe hverdagen og 
få ro i krop og sjæl ved oplevelser i den natur, fau-
na, dyreliv og mennesker Endelave kunne tilbyde.  
 
Med venlig hilsen 
Inge Grosen 
Endelave Museum 

 
 
Husk Tangdagen i Museumsgården onsdag 
den 18.juli kl. 14 – 16. 
 
Hør historien om brugen af tang før og nu. Bjarne 
Ottesen vil fortælle om tangens anvendelse i dag. 
Der serveres tangboller og kaffe/the. Gratis for 
medlemmer, 25 kr. for ikkemedlemmer og 10 kr. 
for børn. Bagefter er der adgang til museet, hvor vi 
bl.a. har en lille tang udstilling. 

MUSEET 
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Hot at være cool – og hot – og cool… 
”De kolde kaniner” har netop afsluttet sin 
sjette sæson. En sæson, der er historisk for 
klubben, da vi i januar endelig kunne tage vo-
res lille sauna i brug 
 
Man siger, at forventningens glæde er den største. 
Sådan er det dog ikke i dét her tilfælde: Saunaen 
lever i dén grad op til forventningerne – og måske 
derfor er der også i den forgangne sæson kommet 
endnu flere til.  
Saunaen har i perioden på godt tre måneder været 
tændt 48 gange på 38 dage.  
60 forskellige mennesker har haft glæde af den fry-
defulde kombination af varm sauna og koldt hav – 
ud af dem er 27 aktive medlemmer af klubben. 
Saunaen fik fra St. Bededag asyl ved Kærhuset, 
hvor den oversomrer, indtil vi tager hul på vores 
syvende sæson til oktober. Vi glæder os allerede…  
 
Havgasse Hanne Holm 

Arrangementer sommeren 2018 
Tirsdag den 3. juli kl. ca. 21 
Fede toner fra 50’erne frem til år 2000. Kendte hits i 
alle genrer – fra jazzrytmer til popmusik.  
Jonathan på keyboard, Mikkel på guitar, Mette på vokal.  
Oplev også koncerten med Jonathan bag orglet i Endela-
ve Kirke kl. 19.30 – og fortsæt derefter til Skippergår-
den. 
 
Tirsdag den 24.juli kl.  ca. 21 
"Sonni og gårdmusikanterne" 
Sonni og Jacob får os i gårdsanger-stemning, når de ak-
kompagnerer deres sang med harmonika, guitar og sav-
blad. Det bli’r helt sikkert festligt, folkeligt og fornøjeligt. 
Oplev også de to byde på sang, musik og fortælling om 
de gamle gårdmusikanter i Endelave Kirke kl. 19.30 – 
og fortsæt derefter til Skippergården. 
 
Lørdag, d. 28. juli kl. 15 
Opera High lights i Skippergården 
guidOpera fremfører kendte high lights fra 10 års forestil-
linger i truppen. 
Friluftsforestilling i Lenes Gård. 
Forsalg billetter, kr. 350,- – Lene, tlf.: 5155 6608 

Onsdag d. 01.08 kl. 20 
Jam session i Skippergården 
Oplev en legendarisk event, hvor det halve Norden spiller 
sammen i Lenes Lade. 
Tag dit instrument med eller mød op og oplev en stem-
ning, der får loftet til at lette. 
Fri entré  
 
Lørdag, d. 04.08 kl. 21 
Kristian Klarvand fra Vejle (KKV) 
Traditionen tro indtager de fire velspillende herrer scenen 
og fyrer den af med et repertoire af gamle hits fra 
Creedence Clearwater. Det bli’r en fest! 
Entré, kr. 100,- 
 
Sommer på Endelave 
Skippergården, Kongevejen 14 
 
Hold øje med Facebook – Sommer på Endelave  
Skippergården. 
Måske kommer der mere… 
Vi tager MobilePay og kontanter. 

DE KOLDE KANINER 
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Sauna i brug 
Foto: Hanne Holm 

Nyt fra ret sagen 
 
Den 25/4 – 18 blev der afsagt dom i  byretten i 
Horsens i sagen Endelave Øko-Cafe og specialiteter 
(Alberto Elisetti) mod Lægeurtehaven Endelave. 
 
Lægeurtehaven blev frifundet for det fremsatte er-
statningskrav og Alberto Elisettis ophævelse af for-
pagtningen er ugyldig. 
Der blev indskrevet i dommen at Alberto Elisetti er 
personlig sagsøger, og kan derfor gøres personlig 
ansvarlig i fogedretten.  
Alberto Elisetti blev også dømt til at betale halvde-
len den manglende forpagtningsafgift dvs. 6000 kr. 
og for salg af planteguider (bøger) 7560 kr. 
Alberto Elisetti blev fritaget for at betale et mindre 
beløb for vand og el, da der i bevismaterielet var  
utilstrækkeligt dokumentation. 

 
Alberto Elisetti blev slutteligt dømt til at betale 
25.000 kr. i sagsomkostninger til Endelave Lægeur-
tehave. 
 
Så godt så langt. 
 
Desværre har Alberto Elisetti valgt at anke dommen 
og det betyder at sagen skal i vestre landsret på et 
tidspunkt, vi endnu ikke kender. 
Lægeurtehavens advokat sender et ankesvarskrift 
til landsretten og så kører sagen igen.  
 
Når der er afgørende nyt vender jeg tilbage med 
informationer i Endelavebladet. 
 
Sanne Gyde 
Tidl. Bestyrelsesmedlem  

LÆGEURTEHAVEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  16. ÅRGANG 2018 



 

18 

 Generalforsamling d. 31. marts 2018. 
 
Til stede fra bestyrelsen: Niels Johan D. Andersen, 
Birthe Olsen, Leif Jørgensen og Lise Agersnap. 
Fraværende: Karin Meyer. 
 
Der var 20 fremmødte medlemmer. 
 
Ordstyrer: Ejner Hedegaard.  
 
Formandens beretning 
 
Bestyrelsens beretning for året 2017/2018. 
 
Efter sidste generalforsamling d. 15. april 2017 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Formand:   Niels Johan D. Andersen 
Kasserer:   Birthe Olsen 
Sekretær:   Lise Agersnap 
Medlemmer:  Leif Jørgensen 
   Karin Meyer 
Suppleanter:  Boje Lund 
   Jens Marthin Sørensen 
 
Over det sidste år har EFK haft følgende arrange-
menter: 
 
Lørdag d. 8. april havde Beboerforeningen strand-
rensning, efterfulgt af den traditionelle fællesspis-
ning. Anders (dengang Møller Olsen) Møller-
Agersnap, Le Agersnap, Lise Agersnap og Jens Mar-
thin Sørensen havde forberedt culottesteg med 
hasselbackkartofler, rødvinssauce à la bordelaise, 
grøn salat vinaigrette, og til dessert var der 
'isbutik'. Som de tidligere år fik vi fantastisk god 
hjælp i køkkenet af Gitte Stubbe Jensen. 
 
Det næste arrangement, som EFK stod for, var 
Sankt Hans aften. I 2017 blev det også afholdt på 
stranden neden for Kommunepladsen. Karsten Jen-
sen holdt båltalen. Derefter sang vi traditionen tro 
bl.a. midsommervisen til akkompagnement af Jør-

gen Holm og Boje Lund. 
 
Torsdag d. 3. august var vi på vores sædvanlige tur 
til Palsgaard, hvor vi denne gang så musicalen 
'Annie'. Vi var med den ordinære afgang fra Ende-
lave kl. 16.15, og tog med vores sædvanlige bus til 
Palsgaard, hvor vi indtog den medbragte mad på 
vores skrænt. Også i 2017 havde vi fået tildelt en 
’kulturfærge’. På turen hjem nød vi som sædvanlig 
en kop kaffe og en ostemad. 
 
Igen i 2017 havde Endelave Idrætsforening og EFK 
arrangeret halvmaraton. Igen et godt arrangement, 
men lige op til løbet var vi noget bekymrede, fordi 
det kneb med tilmeldingen. Men i løbet af den sid-
ste uge meldte der sig pludselig en del  løbere på 
banen - om man så må sige - så deltagerantallet 
var hæderligt. Nogle dage før løbet fik vi et geval-
digt regnvejr, så løbsruten var måske ikke den bed-
ste, og på selve dagen kom der også lidt regn, men 
der var flere løbere, der udtrykte, at det havde væ-
re et perfekt løb. På grund af vejret måtte vi for 
første gang nogensinde trække ind i gymnastiksa-
len, hvor maden blev serveret. Og det var dejligt at 
se, at det også fungerede fint. 
 
Den 16. februar 2018 havde vi arrangeret et fore-
drag, hvor Danna Borg viste billeder og fortalte om 
sit og Jørgens afrikanske naturreservat. Danna for-
talte også en del om Sydafrika - historie, politiks 
situation - og også om de ture, de arrangerer til 
Sharkati, som stedet hedder. Der var et fantastisk 
fremmøde til arrangementet - ca. 45 personer - 
som blev afholdt på kroen. Kroen serverede kaffe, 
boller med pålæg og dejlige vandbakkelser. 
 
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 meget, meget mere – en stor tak til alle - også 
dem der måske ikke er nævnt specifikt! 
 
Der blev i 2017 givet tilskud til borde til skolen /
gymnastiksalen og kabeltromler. Mere om dette 
under regnskabsaflæggelsen. 
 
Bestyrelsen har også planlagt et program for 2018. 
Programmet er  
 
Dannas foredrag, som nævnt - 16 februar 2018 
Fællesspisning – 14. april 
Skt. Hans-aften – 23. juni 
Palsgaard-spil – 2. august, musicalen ”Hairspray”. 
Halvmaraton – lørdag d. 8. september – sammen 
med EIF 
Desuden har vi endnu et foredrag i støbeskeen - 
denne gang skal vi måske en tur længere østpå, 
måske til Asien. 
 
Afslutningsvis kan jeg lige nævne, at EFK nu træder 
endnu mere ind i den teknologiske tidsalder, da vi 
er ved at få oprettet et erhvervsnummer til Mobile-
Pay. Det vil gøre mange ting lettere for både med-
lemmer og ikke mindst kassereren. 
 
 

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 
Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
 
 
 
 
 
 

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

    

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! 

EFK 
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Gennemgang af regnskabet v/ Birthe Olsen 
Regnskabet blev gennemgået. Der er købt porce-
læn til gymnastiksalen, kroen og Lægeurtehaven. 
Der var forslag til bestyrelsen om, at alt hvad der 
er forudbetalt (Palsgaardbilletter) i 2017 også fak-
tureres i indeværende år. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Valg af 2 bestyrelses medlemmer: 
Karin Meyer ønsker ikke genvalg. Der skal lyde en 
stor tak til Karin for arbejdet og inspirationen som 
bestyrelsesmedlem. 
Manuela Knudsen blev valgt. 
Niels Johan D. Andersen modtager genvalg og blev 
valgt. 
 
Valg af suppleant.: 
Boje Lund blev genvalgt. 
 
Valg af 1 revisor: 
Lene Iversen blev genvalgt. 
 
Valg af 1 revisorsuppleant: 
Ole Faurskov Larsen blev genvalgt 
 
Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
Evt.:  
Der blev fra salen henstillet til at bruge af de pen-
ge, der står på kontoen 

Der var forslag om en EFK Facebook-side til oplys-
ninger. Evt. link fra Endelaves hjemmeside. 
Der var ønsker om sækkevogne og grabber, til brug 
ved strandrens. 
Der var lavere deltagerantal til maraton i 2017 end 
tidligere. Kan der gøres noget for at udbrede arran-
gementet? 
Porcelænet i skolekøkkenet er ikke altid lige rent. 
Birthe og Susanne har lige talt op og gjort det rent. 
Der kom forslag om, at frivillige 2 x årligt går tinge-
ne igennem.  
Endelave Kattegats perle blev fremhævet, en Face-
book-side med mange billeder/ erindringer af Ende-
lave i gamle dage. 
 
Bestyrelsen tager ovennævnte forslag med til næ-
ste møde. 
 

EFK inviterer til Sankthansaften 

 

lørdag d. 23. juni 2018 på 
’Kommunepladsen’ 

 

Kl. 20.00 er glødebålet klar til snobrødene,  
og kl. 21 holder Lone Blume årets båltale. 

EFK 
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Endelave Havn og fiskeri 
Før der kom en havn på Endelave, blev bådene 
trukket ind på en bred flad strand lidt øst for kirke-
gårdsbanken, der lå i forlængelse af den lavning, 
som endte i det østre gadekær. Der var ingen læ-
mole til at skærme for bølgerne fra det åbne vand 
mod nord, men det flade vand foran stranden 
dæmpede bølgerne, så bådene kunne komme sik-
kert ind. Det gjaldt også folk, som blev overført fra 
større skibe til øen ved hjælp af fladbundede både. 
Fra disse pramme skulle folk vade, bæres eller kø-
res det sidste stykke ind på stranden. 
 
En tidligere artikel i dette blad har belyst baggrun-
den for, at Endelave i 1899-1901 fik en havn. Den 
bestod af et havnebassin til fiskerbåde og fragtski-
be, et anløbssted på østsiden af havnen for damp-
skibe til Horsens og en adgangsdæmning på 300 m 
mellem øhavnen og Endelave. Endelave Havn op-
fyldte et stort og længe næret ønske om at få be-
kvem adgang til dampskibene for passagerer og 
gods, og en sikker havn for den hastigt voksende 
fiskerflåde. 
 
Dæmningen blev ført i en lige linje fra øen over det 
lave vand og op langs havnebassinets vestside. 
Dæmningen var smal med skinner til troljevogne, 
der blev brugt til at fragte gods mellem havnen og 
et langt pakhus, som stod lige vest for molen – nu 
Søndermølle 4. Havnebassinet var så snævert, at 
det snart ikke kunne rumme alle øens fiskerbåde, 
men det var, hvad der blev råd til i 1901 og de føl-
gende mange år.  
 
Først midt i 1930’erne kom der igen røre om hav-
nen og dens indretning. Horsens Folkeblad skrev 
6.12.1933, at Endelave Sogneråd havde henvendt 
sig til Skanderborg Amtsråd for at få udarbejdet 
planer og overslag over en påtænkt udvidelse af 
havnen og landgangsbroen på Endelave. Amtsrå-
det besluttede at forelægge sagen for Ministeriet 
for Offentlige Arbejder.  
 

Udgifterne ved havnens udvidelse blev ifølge Hor-
sens Folkeblad 19.2.1935 anslået til 80.000 kr. af 
amtsrådet, hvoraf 40.000 kr. kunne dækkes ved 
statstilskud, medens udgifterne ved udvidelsen af 
landgangsbroen er anslået til 38.000 kr. Amtsrådet 
besluttede at yde et tilskud på halvdelen af sogne-
rådets udgifter til havneudvidelsen, men amtsrådet 
ville ikke yde tilskud til landgangsbroen. Endelave 
Sognekommune blev før 1970 styret af et sogne-
råd under tilsyn af Skanderborg Amt. 
 
I februar 1935 oplyste trafikministeren, at der ville 
blive igangsat offentlige arbejder for 26½ mill. kr. 
over hele landet for at skabe beskæftigelse til 
langvarigt arbejdsløse og som støtte til det lokal 
erhvervsliv. Arbejdsløshed og økonomisk stilstand 
gav store problemer under 30’ernes økonomiske 
verdenskrise. Midlerne til Endelave Fiskerihavn 
kom dog først på finansloven for finansåret 1936-
37, hvor staten betalte ½ af udgifterne ved havne-
udvidelsen. Den samlede udgift til havneudvidelsen 
blev skønnet til 80.000 kr., og halvdelen af det re-
sterende beløb skulle betales af amtet og halvde-
len af kommunen.  
Midlerne til udbygning af adgangsdæmningen skul-
le hentes i Vejfonden, der fik sine midler fra mo-
torafgifter på køretøjer. Det skønnedes, at udbyg-
ningen ville koste 20.000 kr., hvoraf ½ skulle kom-
me fra statslige midler, mens kommunen selv måt-
te udrede resten. Det faldt på plads i foråret 1936, 
og udvidelsen af havnen og adgangsdæmningen 
blev gennemført 1937-1938. Dæmningen blev 
gjort bredere, skinnerne på dæmningen blev er-
stattet af en vej, og både havnebassin og oplags-
plads blev forlænget ind mod land. 
 
Det lykkedes således i 1938 at få den længe øn-
skede udvidelse af havn og dæmning, men det 
skete desværre på et tidspunkt, hvor fiskeriet på 
Endelave var på retur.  
 
Fra 1902 til 1935 var der gennemgående 20 
egentlige fiskere og 10 deltidsfiskere på Endelave, 
mens der i 1937 var 15 + 10 fiskere, 1938 13 + 
11 fiskere, 1940 11 + 10 fiskere og 1945 11 + 10 
fiskere – i følge de årlige Fiskeriberetninger. Fang-
sten i vægt og værdi var svingende men lå på et 
højt niveau fra o. 1900 til midt i 1920’erne, men 
allerede i 1930 var fangsten i kg faldet til ¼ og i 
1940 var den faldet til Z af fangsten i 1924. Vær-
dien af fangsten var høj frem til 1930, men den 
blev næsten halveret i løbet af 1930’erne. 
Værdien af fartøjer og redskaber på Endelave blev 
tilsvarende næsten halveret i løbet af 1930’erne, 
mens fartøjernes og redskabernes værdi i Horsens 
Fjord i løbet af 1930’erne steg til det dobbelte. I 
Horsens Fjord var der fra midt 1920’erne og til slut 
1930’erne ret stabil 45-50 egt. fiskere og 25 del-
tidsfiskere. Fangsten i kg øges en del gennem dis-
se år, mens fangstens værdi er ret stabil. 
 
Det er tydeligt, at fiskerne i Horsens Fjord investe-
rede i nye og bedre fartøjer og redskaber, mens 
fiskerne på Endelave fortsatte med det gamle og 
slidte udstyr. På den baggrund er det kun natur-
ligt, at fangsten på Endelave faldt betydeligt. Årsa-
gen til denne store forskel i udviklingen af fiskeriet 
må være, at fiskerne i Horsens Fjord havde let ad-

ENDELAVES HISTORIE 
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gang til at afsætte fangsten i Horsens og derfra vi-
dere, mens fiskerne på Endelave var afhængige af 
handelskvaser med dam, der kunne fragte fangsten 
til fx Horsens. 
 
Dertil kom sygdom i ålegræsset. Nord og vest for 
Endelave ligger meget store fladvandede områder, 
som tidligere var dækket af vidtstrakte ålegræssko-
ve. De gav gode levesteder for gulål og fiskeyngel 
og dermed et godt grundlag for fiskeri fra Endelave. 
Ål er lette at transportere levende til kunderne fra 
fx Endelave, da ål kan optage ilt gennem huden, 
blot den holdes fugtig.  
I årene 1932-33 indtraf katastrofen for ålegræsset, 
hvor ¾ af bevoksningen i de danske farvande døde 
af en svampesygdom. Derved forsvandt ålen fra 
havet nord og vest for Endelave. Det svækkede fi-
skerierhvervet på Endelave, og så var det svært at 
få råd til modernisering af udstyret. Trods dette 
lykkedes det altså at få finansieret en udvidelse af 
havnen og adgangsdæmningen på Endelave 1937-
38.  
 
Allerede i isvinteren 1939-40 gik det dog galt for 
havnen. Horsens Folkeblad skrev d. 7.3.1940: 
”Endelave Havn har taget alvorlig Skade af de vold-
somme Isskruninger. Isen er skruet op i en Højde 
af 5-6 Meter ude omkring Molerne, og den sydlige 
Mole er brækket. Rækværket ud til Molerne er re-
vet bort af de kolossale Skruninger. Værst er det 
dog gaaet ud over Stensætningerne paa Molerne. 
De store, tunge Sten har Isen ført med sig.” 
 
I de følgende år blev Danmark ramt af en række 
meget barske vintre, hvor is i månedsvis hindrede 
sejlads mellem Endelave og fastlandet. En af de 
værste var vinteren 1946-47, hvor havisen lamme-
de al skibsfart i 2 måneder. Isen var så tyk, at der 
regelmæssigt blev ført forsyninger over isen mel-
lem øen og fastlandet i 1½ måned. Når den tykke 
havis begyndte at drive om foråret, kunne den ud-
øve et voldsomt pres på kysterne. 
 
Horsens Folkeblad skrev 5.4.1947: ”Den friske vind 
fra Nordvest og Vest Skærtorsdag satte Drift i Is-
masserne langs Jyllands Østkyst. Svære Isflager 
drev til Havs, nye brækkede af og stod til Søs.” Da 
isen langs nordsiden af Endelave lidt senere brød 
op, gik det hårdt ud over havnen. Horsens Folke-
blad skrev 19.5.1948: ”Endelave Havn blev i Isvin-
teren 1947 ramt af en Katastrofe, idet Isen væltede 
ind over Molerne, som blev saa stærkt beskadiget, 
at Havnen siden har ligget i Forfald.” Den nordre 
mole blev nærmest knust, og havneindløbet var så 
stærkt tilsandet, at fartøjer over 1,50 m dybtgåen-
de ikke kunne komme ind ved lavvande.  
 
Da ålegræsset forsvandt, stiftede Endelave Havn 
nemlig bekendtskab med et nyt problem: tilsan-
ding. Ålegræsset havde fastholdt sandet på hav-
bunden og dæmpet bølgerne. Nu kunne sandet 
vandre frit på de store fladvandede områder nord 
og vest for øen. En del af sandet blev aflejret i om-
rådet mellem kirken og havnedæmningen og andet 
fandt ind i havnen.  
 
Horsens Folkeblad skrev 22.10.1947: ”Havnen 
trænger i det hele taget til en gennemgribende 

Istandsættelse. Der er da også udarbejdet et Pro-
jekt, … og i gaar aflagde Fiskeribetjent H. Jensen 
fra Aarhus et besøg paa Øen for at udarbejde en 
Rapport til Fiskeriinspektionen, der skal give Ind-
stilling i Sagen. Det drejer sig om at faa fastslået 
Havnens Betydning for Fiskeriet, saa den kan faa 
den naturlige Part i den Statsstøtte, som ydes til 
Fiskeriformaal.  
 
Det konstateredes ved Besøget, at der er 16-17 
Familier paa Endelave, som udelukkende lever af 
Fiskeri. De ejer Fartøjer og Redskaber til over 
50.000 kr., og derved indtjenes aarligt 75-85.000 
kr. ved Fiskeri til Øen. Fiskeri maa derfor siges at 
være et vigtigt Led i Øsamfundets Erhvervsliv, og 
det fortjener derfor den Støtte, som ligger i gode 
Havneforhold. Det er meningen, at der skal slaas 
en helt ny Spunsvæg rundt om hele Havnen, for-
uden at Bassinet skal uddybes.” Nordmolen blev sat 
i stand og havnen uddybet i 1948. 
 
Horsens Folkeblad skrev 19.5.1948: ”Endelave af-
folkes for Fiskere. … Der var i 1938 ca. 30 Fiskerfa-
milier paa Endelave, nu er Antallet faldet til nogle 
ganske faa Stykker, og der er desværre ikke udsigt 
til Bedring.” Fiskerne søgte til andre fiskepladser 
eller til andre erhverv. Der var problemer nok for 
fiskerne i forvejen, men det ser ud til, at ødelæg-
gelsen af havnen i april 1947 afgørende svækkede 
fiskerierhvervet på Endelave. Det har ikke genrejst 
sig siden. 
 
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 SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Erik Munk Jacobsen 20 74 91 78 

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 Dorte Knudsen 29 84 67 72 

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  

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 
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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 

Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00 
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:  

kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31 
(Vagtlægen vil kontakte  

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

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

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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FORENINGER, BESTYRELSER M.M. 
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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-Agersnap 
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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