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Så lander en ny specialitet på hylderne - en økologisk flødeost fra Endelave 
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Cykelruteprojekt på Endelave 
Foto: Tove Yde 

Hvor mon krukken med guld er? 
Foto: Anders Møller Olsen 



 

2 

Fra østjyde til aflandskram 
 
Endelave som eksotisk 
I klassen over mig i Lund skole gik Knud. Han havde væ-
ret med sin farbror Egon på en ø, der hed Endelave, og 
som lå helt ude i Kattegat. Hold da helt op – jeg havde 
kun været med min bedstefar i København og på skole-
udflugt med damperen fra Horsens til Snaptun. Endelave 
lød virkelig eksotisk. 
 
Mit barndomshjem sælges 
Der gik ca. 15 år, inden jeg igen skulle høre om Endelave 
– og det på en ret kontant måde. 
Min bror bankede på døren til mit studerekammer oppe 
under taget på et hus i Horsens: ”Om jeg ville komme 
ned på gaden, hvor mine forældre holdt med deres Mor-
ris Oxford” (med overliggende knastaksel). 
”Hvad vil du sige til, at vi solgte dit fødehjem?” – spurgte 
min far. 
”Intet – jeg skal jo alligevel ikke bo der mere. Men hvor-
for?”, spurgte jeg. 
”Fordi vi har set på en gård på Endelave”, svarede min 
far, som var 54 år gammel. 
”Fedt mand”, tænkte jeg, men sagde det ikke, fordi ud-
trykket ikke var opfundet endnu. 
 
Flytning til Endelave 
Nu flyttede mit barndomshjem så til Endelave – inklusive 
30 malkekøer af racen ”sortbroget dansk malkekvæg”. 
Skipper Harald måtte sammen med Egon, Hans Peter og 
Hans Rasmussen sejle mangen en last til øen med det 
gode skib ”Ravnsborg” (med 300 hk Vølund diesel), inden 
alt var flyttet. 
Første gang jeg var på Endelave, blev jeg sendt til Lyng-
gården for at spørge, om man på Mejerigården kunne 
låne et eller andet redskab. Husker ikke hvad, men jeg 
husker cykelturen, der var på grusvej og med konstant 
havudsigt – smukt og ren dylle. 
Der må ikke have været telefon på Lynggården; til gen-
gæld gik manden på gården, Daniel, uden fodtøj fra maj 
til november.   
På øen var én bil og to fjernsyn. Traktorer var der flere 
af, så traktortur omkring Øvre var allerede opfundet (se 
foto). 
 
Høstgilde, musik - og snaps i kaffen 
Jeg var så heldig at være med i en trio, der allerede det 
første år blev hyret til at spille til høstgilde i forsamlings-
huset. Her var spiritusforbud, men det var muligt under 
bordet at hælde medbragt snaps ned i kaffekanden. 
Kroen blev drevet i ”Marina” med en spiritusbevilling, der 
ikke tillod udskænkning til øens befolkning. Den hindring 
klarede man med hyggeligt samvær i købmændenes bag-
butikker, hvor forbuddet ikke eksisterede. 
I forhold til Endelaves areal vil jeg påstå, at her var flere 
kønne piger pr. hektar end i det øvrige land – ikke noget 
dårligt udgangspunkt for en ungkarl. 
 
Så til søs 
På øen var 2 købmænd og Agnes, der havde en god kaf-

fe, Harald Bager med Minna i butikken, 2 tøjbutikker, 1 
snedker, 1 tømrer, 2 murere og 2 smede. Det største 
erhverv var landbrug med et alsidigt dyrehold (ca. 60 
leverandører til mejeriet – nogle dog kun med en enkelt 
ko).  
Tidligere havde mange familier ernæret sig ved fiskeri, 
men en sygdom i tangen i Kattegat medførte, at ålen for-
svandt. Valde var nu den sidste fuldtids erhvervsfisker. 
Søren Peder og Anker var dog på havet, inden de fattede 
murerskeen om morgenen. 
Flere unge valgte søen som arbejdsplads; også Anker fra 
posthuset. 
Af eventyrlyst lod jeg mig hyre som smører på det gode 
skib ”Fenja”, hvor Anker Posthus var styrmand. Det blev 
til ca. 45 dage til søs med påmønstring i Svendborg og 
afmønstring i Esbjerg. Her imellem besøg i havne i Tysk-
land, Frankrig, Holland og England. Her åbnede sig en 
helt ny verden for mig. 
 
Blindtarm og ægteskab 
2 dage efter livet til søs fik jeg konstateret blindtarmsbe-
tændelse, en halv time efter at ”Ravnsborg” var sejlet. 
Niels Færgemand fra Hjarnø blev rekvireret og sejlede 
mig til Snaptun.  
Efter opvågningen fra operationen blev jeg serviceret af 
en tredjeårs sygeplejeelev, som var ret sød, og som jeg 
derfor blev gift med 11 måneder senere.  
Efter 5 år var familien blevet til 4, der alle kom til at sy-
nes om Endelave. 
Det blev til mange ture til øen - som gæster på Mejeri-
gården, campister på campingpladsen, sommerhuslejere 
og i 2005 sommerhusejere. 
 
Endelig aflandskram 
I 2007 mistede jeg min elskede sygeplejeelev og livsled-
sager Inger, og tiden var kommet til at gøre alvor af at 
flytte til Endelave og begynde en helt anderledes tilvæ-
relse (noget der var blevet drøftet adskillige gange i åre-
nes løb). 
Endelig var jeg blevet rigtig ”aflandskram”, en betegnel-
se, jeg lærte at kende, da mine forældre flyttede til øen. 
”Endelavit” var man, hvis man var født på øen – de øvri-
ge var og blev aflandskram. I løbet af de seneste ca. 50 
år er der – trist nok - blevet flest af de sidste, men vi må 
jo se at få det bedst mulige ud af det. Jeg blev taget godt 
imod og er stadig glad for Endelave. 
 
Jørgen Holm 
K 53 

www.EndelaveBladet.dk 
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I 50’erne var det 
også moderne at 
køre traktortur 
”Øvre rundt”. 
Her ses fra ven-
stre: Min mor, 
Ole Møller, Gerda 
Thomsen, min 
bror Niels, Jens 
Erik Nielsen,     
mig selv og Anna 
Lise Zederkopff  
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KALENDEREN 
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Forpagterskifte på kroen i oktober 
 
Michael Rasmussen overtog forpagtningen i maj 
måned, efter at Brian Andersen. Aftalen med Mi-
chael, gik ud på at han forpagtede kroen indtil 1. 
oktober 2015, og han stopper derfor igen den dato. 
Michael har til den øvrige bestyrelse meddelt, at 
det er gået forrygende på Kroen her i sommer, og 
det er der flere ting, der afspejler. Bl.a. kan det 
nævnes, at belægningsprocenten på værelserne i 
gennemsnit på den fem-måneders periode har væ-
ret over 70%. Det svarer til en udlejning på 7,3 
værelse hver dag! 
 
Kroen har haft særdeles mange gæster i denne 
sommer, og omsætningen har været langt den 
bedste af de 7 sæsoner, kroen har været bortfor-
pagtet. 
 
Heldigvis kommer Kroen ikke til at være lukket fra 

d. 1. oktober. For allerede fra den dato overtager 
Sabrina Kristensen og Leah Knudsen forpagtningen. 
Sabrina kommer fra en stilling som blæksprutte in-
den for økonomi, kundeservice, planlægning og 
meget mere, og har et brændende ønske om at 
være selvstændig. Leah er uddannet bager, har 
bl.a. arbejdet i Lagkagehuset og har gode evner i et 
køkken. Sammen er de gået i kompagniskab og ag-
ter sammen at drive Kroen videre på den måde, 
som Michael har kørt den. 
 
Vi håber, at alle vil tage rigtig godt imod vores nye 
forpagtere, og være med til at bakke om dem og 
deres nye ideer og projekter med Kroen. 
 
Med ønsket om et dejligt efterår til jer alle 
 
På vegne af bestyrelsen i Endelave ApS 
Anders Møller Olsen 

 

ENDELAVE APS 
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3-4/10 9.30 Mindfulness Endelave Lægeurtehave 

11/10 19.00 Høstfest v/ Jagtforeningen Endelave Skole 

12/10 19.00 Medlemsmøde Endelave Lægeurtehave 

16/10 14.00 Æblekagekonkurrence Endelave Lægeurtehave 

ENDELAVE KRO 
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Torsdag den 1. oktober er det  
skiftedag på Endelave Kro  
 
Så er det blevet tid til nye kræfter og idéer, i form 
af nye forpagtere af Endelave Kro og Gæstgiveri.  
 
Første officielle åbningsdag med nye forpagtere er 
fredag d. 2. oktober, hvor vi genindfører fredags-
quiz, hvilket fra denne dag vil være en realitet 
hver fredag kl. 20.30.  
Det koster 10 kr. pr. deltager og der vil selvfølgelig 
være præmie til vinder-holdet.  
 
I vinterhalvåret indfører vi i weekender dagens ret, 
som kan købes for kun 79 kr. Dagens ret vil være 
en god traditionel tallerken mad og nok af det.  
 
Fredag d. 2. oktober:  
Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler.  
 
Lørdag d. 3. oktober:  
Hamburgerryg med aspargessovs, brune/hvide kar-
tofler.  
 
Søndag d. 4. oktober:  
Biksemad med spejlæg og rødbeder.  
 
Lørdag d. 3. oktober er der åbningsreception 
Vi holder åbningsreception med stort kagebord. Der 
vil være forskellige kager og lagkager. Der vil her 
være mulighed for at hilse på de nye forpagtere og 

få et indblik i, hvad der fremadrettet kan forventes.  
Åbningsreception kl. 14-16 !  
 
 
Vi ser frem til en masse gode oplevelser og 
hyggelige stunder med alle øens beboere og 
turister. 
 
Bedste hilsner 
Sabrina Kristensen og Leah Knudsen  
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Der sker rigtigt meget for tiden 
 
Først og fremmest har Folketingets Ø-
kontaktudvalg besluttet at årets ø-tur går til Ende-
lave og Hjarnø. Onsdag d. 30/9 kommer der en de-
legation på 15-20 folketingspolitikere og andre ind-
flydelsesrige personer til vores dejlige ø. De skal ud 
at se på øen og besøge nogle få virksomheder, der 
har det til fælles, at de er afhængige af prisen på 
personbilletter på færgen. 
 
Samme aften kl. 19:30 indbydes der til offentligt 
møde på kroen, hvor alle Endelavitter er velkomne, 
gerne med spørgsmål til udvalgets medlemmer. 
Udvalget er vært ved en kop kaffe med kage. 
Når de har færdiggjort deres besøg på Endelave, 
går turen videre til Hjarnø, hvor der ligeledes er 
lagt et program for dem. 
 
Efter en del problemer med færgens bookingsystem 
blev færgens driftsledelse og færgeudvalget enige 
om, at det var hensigtsmæssigt, at brugerne også 
var repræsenteret på møderne med Compusoft, der 
har leveret softwaren. Derfor deltog jeg i det sene-
ste telefonmøde og fik et godt indtryk af problema-
tikken. Der arbejdes seriøst med at få de alvorlige 
fejl rettet, mens vores ønsker om øget brugerven-

lighed kommer i anden række. Men det skal nok 
blive bedre. For eksempel har Compusoft reageret 
hurtigt på vores ønske om en mere hensigtsmæssig 
oplysningsform ved udsolgte afgange. 
 
Region Midt har lagt stillingsopslaget vedr. Endela-
ves læge på deres hjemmeside. Vi er i gang med at 
udbrede kendskabet til stillingen og tager gerne 
imod gode ideer. Så kom bare frem med forslag til 
hvordan vi får den rigtige læge til denne praksis, 
tak. 
 
Med venlig hilsen 
Beboerforeningens bestyrelse 

BEBOERFORENINGEN 
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, Endelave, 8700 Horsens 

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

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

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

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

Her følger passagertallene fra juli og august 2015 
samt tallene fra samme måneder 2014 og 2013 til 
sammenligning 
 
Med venlig hilsen 
Manuela Knudsen 
Endelave Færgefart 

FÆRGEFARTEN 
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Juli 10.194 10.082 11.200 

August 7.322 6.312 7.390 

 2015 2014 2013 
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Hej alle sammen - se her! 
 
ÅRETS HØSTFEST 
 
Høstfest d. 10/10 kl. 19.00 i skolens gymnastiksal 
– dørene åbnes kl. 18.00 
 
Der kan dækkes bord kl. 11.00 - 12.00 
Entre 75 kr. 
 
Medbring mad - drikkevarer kan købes. 
 
Alle er velkomne! 
 
Jagtforeningen 

 

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

 
Lene Iversen 

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

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

v/ Leif Jørgensen 
Havhornet 15   -   Endelave   -   8700 Horsens 

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

• Skovning 

• Plantning 

• Kulturpleje 

• Hækklipning 

• Græsklipning 

• Beskæring af træer 

• Salg af planter 

PILEGÅRDEN - ENDELAVE 
Økologiske grøntsager og ølandshvedemel 

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

 
 

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

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

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

 
 
 

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

JAGTFORENINGEN 
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Foto: Karsten Kragh Hansen 



 

6 

ENDELAVE 
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 MADSTED & BAR 

 

. 
 I oktober  

(og måske november) 
vil cafeen være åben 

   
fredage fra kl. 17 – ca. 21.00 

fredage happy 17.30-18.30 

lørdage fra kl. 12 til ca.21.00    
happy 12.00-13.00 

søndage fra kl. 12 – ca.18.00 

   
Burgere, kolde drikke,  

stegt flæsk eller dansk bøf 
kaffe/kage, nachos,  
gl.dags æblekage  

eller isdessert  
 

Kaninmiddag  efter aftale  
(mindst 4 personer) 

 

Bestil i god tid  forud  
på tlf. 24 46 64 65  !! 

 

( Cafeen holder  
desuden åben efter aftale ) 

 

Se også hjemmesiderne 

www.endelavecamp.dk  
 følg os på facebook.com/

Mejerigården Cafe 

BYTTE FERIEBOLIG? 

Jeg ønsker feriebolig på Endelave i ukene 30 og 31 i 2016. 
Dette ev i bytte med enten 

1) Hytte i Ringsakerfjellet, like ved Sjusjøen, eller 
2) Leilighet i Lillehammer. 

Jeg kan tilby to uker uansett når på året, i bytte mot uke 30 og 31 på Endelave. 
Hytten har 9 sengeplasser, innlagt strøm og bilveg helt fram. Ligger vestvendt 
og solrikt, med oppkjørte langrenssløyper like inntil og 20 min til alpinanlegg. 

Ca 2 ½ time å kjøre fra Oslo. 
Leiligheten i Lillehammer er moderne utstyrt med Wifi, 2 rom og bad/

kjøkkenkrok, ligger i sentrum med i gåavstand til det meste, restauranter, 
gågaten og kun 5 min gange fra tog og busstasjon. 

 

Ved interesse kan prospekter oversendes. 
Med vennlig hilsen 

 

Bjarte Ytre-Arne 

bjarte@olympiaparken.no   -   mobil: + 47 90 88 63 66 

Landsbyhus på solskinsLandsbyhus på solskinsLandsbyhus på solskinsLandsbyhus på solskinsøen Endelaveen Endelaveen Endelaveen Endelave    

Fritidshus på stor grund, Vesterby 27, sælges.Fritidshus på stor grund, Vesterby 27, sælges.Fritidshus på stor grund, Vesterby 27, sælges.Fritidshus på stor grund, Vesterby 27, sælges.    

Henvendelse tlf. 29 84 76 60 Henvendelse tlf. 29 84 76 60 Henvendelse tlf. 29 84 76 60 Henvendelse tlf. 29 84 76 60     
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EN LILLE RAVHISTORIE 
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Efter et dejligt weekendhold på Endelave, hvor vi 
mødte en masse rare og imødekommende øboer - 
spist en masse dejlig mad på kroen og lækre bur-
ger hos Margit på campingpladsen, vil vi gerne for-
tælle om vores raveventyr på øen. 
  
Vi spurgte den lokale krofatter, om der var mulig-
hed for at finde rav ved kysterne på øen, men det 
mente han ikke, så øv bøv. Vi tog derefter en super 
cykeltur øen rundt med en masse storslåede natur-
oplevelser. 
  
På vej tilbage til kroen havde vi lagt mærke til en 
lille og spændende forretning med glaskunst - den 
ville vi lige besøge. Vi fik en god snak med glas-
kunstner omkring hendes glaskunst, og vi spurgte 
lidt henkastet, om det var rigtigt, at der ikke var 
fundet rav på Endelave. Det var det ikke, vi fik et 
tip om, at der var fundet rav på strækningen fra 
Færgelejet og mod kirken. 
  
Det skulle lige prøves, og efter ganske få minutters 
søgen, fandt vi en ganske pæn klump rav oven på 
tangen - så der er rav langs kysterne på Endelave, 
så det er bare ud i den friske luft og bruge øjnene. 
  
 
Held og lykke  
Claus og Lone Bank  

Foto: Hanne Holm 

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 4. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

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

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

Foto: Claus Bank 
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HALVMARATON                                    // 13. ÅRGANG 2015 

Årgang 2015 
 
Så lykkedes det nok engang! Og endda med rime-
ligt godt vejr. Vejret er som altid vores store be-
kymring, når vi afholder Endelave Halvmaraton. Fra 
morgenstunden var det rimeligt – ikke noget at 
prale af, men dog tørvejr. Lige før løbets start fik vi 
lidt regn – og så blev vi nervøse! Løbet startede 
dog i tørvejr, men så kom der igen lidt regn. Ikke 
ret meget, men nok til at vi blev lidt nervøse igen. 
MEN så blev det pludseligt rigtig godt: solskin og 
blå himmel. Hvad mere kan man ønske sig! 
 
Natten forud for løbet var der faldet en hel del 
regn, og derfor var der et par steder på ruten, hvor 
løberne skulle forcere en anseelig regnpyt, men det 
gik også fint. Der blev gjort opmærksom på dette 
før start, og hjælperne på de pågældende poster 
gjorde også opmærksom på muligheden for et lille 
”bad” – og det blev taget med godt humør af løber-
ne. 
 
Det giver også bagageopbevaringen problemer, 
når/hvis det regner. Det blev dog hurtigt løst med 
en presenning. Det er ikke den optimale løsning, 
men det virkede. 
 
I år benyttede vi os af et nyt tidstagningssystem. 
Løberne blev udstyret med en chip, der blev brugt 
til at registrere de tidspunkter, hvor de startede og 
kom i mål. Det betød en stor lettelse for tidstager-
ne og sikrede en mere nøjagtig tidstagning. Selvføl-
gelig er dette system forbundet med nogle udgifter, 
men det ser ud til at de penge er givet godt ud. Der 
var nogle få tekniske problemer, bl.a. med forbin-
delsen til internettet – og så kan regnvejr jo også 
være en udfordring i forbindelse med elektronisk 
udstyr. I det store og hele fungerede systemet dog 
meget fint, så mon ikke vi bruger det igen til næste 
år. 
 
Måske skulle vi – af hensyn til alles nerver - over-
veje at sætte et telt op i skolegården næste år?   
 
Der var 141 løbere tilmeldt, og af dem gennemførte 
128 løbere. De bedste tider for kvin-
derne var 1:33:18,6, 1:35:24,1 og 
1:38:18,6. For mændene blev de bed-
ste tider 1:22:25,8, 1:23:46,2 og 
1:28:37,1. De løbere, der opnåede dis-
se tider fik præmier bestående af læk-
re ting fra Lægeurtehaven og diverse 
praktiske præmier (herunder paraply-
er) doneret af en af vores sponsorer. 
 
I år blev der tilbudt en byvandring for 
ikke-løbere, mens løbet blev afviklet. 
Der var en hel del, der havde tilmeldt 
sig, og de fik en god oplevelse. 
 
Efter løbet var der som sædvanlig 
dømt hygge i skolegården – og hygge-
ligt blev det! Det så ud til, at alle nød 
det. Traktementet var som sædvanlig 
en kilde til næsten uudtømmelig ros 
fra løberne. De er så begejstrede – og 
hvor er det dejligt at høre det, for der 
ligger jo et kæmpe arbejde bag. 
 

Der er rigtigt mange mennesker, der hiver nogle 
timer ud af kalenderen på løbsdagen og giver en 
stor hånd med: Der er hjælpere i køkkenet. Der er 
hjælpere ved baggageopbevaringen. Der er hjælpe-
re til opsætning af alt fra toiletvogne, borde og skil-
te til tidstagningsudstyr på skolen. Der er hjælpere 
på posterne langs med ruten, hvor der sørges for, 
at løberne ikke løber den forkerte vej, og hvor der 
uddeles vand, saft og frugt, så løberne ikke går 
sukkerkolde. Der er flere cyklende hjælpere, der 
passer på løberne og skaffer hjælp, hvis der går 
noget galt ude på ruten. Der er sørget for første-
hjælpskasser, og der er en samaritter på vagt. Det 
er alt sammen noget løberne virkelig sætter pris på 
– de føler, at der bliver taget godt hånd om dem, 
og de føler sig sikre ude i Endelaves vilde natur. Og 
så er der naturligvis også hjælpere til at rydde op 
igen, så vi efterlader skolen på ordentlig vis. En 
stor tak til alle – også dem, der måske ikke er 
nævnt direkte! Alle – uanset rolle – er vigtige for 
gennemførelsen af Endelave Halvmaraton! 
 
Sidst men ikke mindst skal løberne også have en 
stor tak for at tage turen over på vores dejlige ø for 
at løbe 21,0975 km. Mange kommer trofast år efter 
år, og der kommer hele tiden nye til. Vi har et lille 
håb om, at vi med Endelave Halvmaraton er med til 
at udbrede kendskabet til Endelave. 
 
Der er jo altid mulighed for forbedringer. Arrangør-
gruppen – EIF og EFK – skal have et evaluerings-
møde i den nærmeste fremtid. Blandt andet skal vi 
finde ud af, hvordan vi forbedrer skiltningen. Hvis 
der er nogen, der har forslag til forbedring af halv-
maratonen, hører vi meget gerne om dem. Kontakt 
blot bestyrelserne for de to foreninger. 
 
Nu kan vi bare glæde os til næste års halvmaraton 
på Endelave! 
 
På vegne af bestyrelsen i Endelave Idrætsforening 
og Endelave Fritids– og Kulturforening 
Niels Johan D. Andersen 

 

Arkivfoto 
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SKOLEN                                                    // 13. ÅRGANG 2015 

Nye ansigter på skolen 
Så er skoleåret skudt godt i gang på Endelave Skole. 
Der er jo to nye ansigter som skal forestå undervis-
ningen af børnene, Helle Kofoed som er ny lærer og 
Karsten Jensen som er ny pædagog på skolen. Vi 
tænkte, at det ville være passende med en præsenta-
tion af os selv, så Endelavitter og andre interesserede 
ved lidt om de folk, som nu huserer på skolen. 
 
Karsten fortæller: Jeg er uddannet som pædagog 
i 1986 og er 55 år. Jeg er gift med Kirsten og har to 
voksne døtre, et barnebarn og nr. to på vej. 
Gennem min livsforløb har jeg arbejdet med børn i 
stort set alle aldersgrupper, lavet en afstikker inden-
om pædagogernes fagforening som faglig sekretær og 
været leder af en lille daginstitution. For 4 år siden 
blev jeg afskediget fra den stilling pga. ændringer i 
ledelsesstrukturen i den kommune, jeg var ansat i. 
Arbejdsmarkedet var på det tidspunkt temmelig fast-
låst herhjemme, så jeg søgte udenlands og endte i en 
lille norsk bygd 450 km nord for polarcirklen, som af-
delingsleder i en daginstitution. Jeg har 
brugt 3½ fantastiske år på at arbejde 
med børn i nogle klimatiske omstændig-
heder, de fleste danskere ville betakke 
sig for. 
 
Jeg har oplevet den strenge og 7 måne-
der lange polarvinter med mørketid. Jeg 
har perioder med 35 - 40 minusgrader 
på meritlisten, men også mange fanta-
stiske naturoplevelser som nordlys og 
midnatssol med hjem i bagagen. Og – så 
har jeg fået lært mig, hvordan det er at 
bo i et lille afsidesliggende samfund 
 
Beslutningen om at vende tilbage til 
Danmark blev truffet sidste år i marts, 
da første barnebarn kom til verden. Det 
ville jeg, uanset hvad, hjem og være en 
del af. Da så stillingen som pædagog på 
Endelave Skole blev slået op i februar, 
så jeg det som den gyldne mulighed. 
Efter årene i Norge havde jeg svært ved 
at se mig selv levere en ordentlig indsats 

i en stor by-institution, spærret inde 
bag mure.  
 
Appelsinen dumpede ned i min tur-
ban, og jeg startede her på Endelave 
Skole 1.august. Mine talenter og 
stærke sider ligger klart indenfor 
udeliv, så børnene på skolen vil blive 
udsat for en del bålrøg, fisketure og 
lignende i min tid her. Men – det tri-
ves de jo helt fantastisk med, så det 
er en fornøjelse at arbejde med dem. 
 
Jeg bor i skolens lejlighed på øverste 
etage og pendler mellem øen og mit 
og Kirstens hjem i Vejle når lejlighe-
den byder sig. Jeg synes selv, jeg er 
faldet godt til herovre og oplever 
nogle fælles træk fra min tid i Norge. 
Det mest slående er Endelavitternes 
hjælpsomhed og imødekommenhed – 
det har enorm betydning, at man fø-
ler sig velkommen. 
 
Helle fortæller: Jeg hedder Helle 
og er 48 år. Jeg har været så heldig 

at få jobbet som lærer på skolen og er derfor flyttet til 
øen sammen med det meste af min familie. Jeg har 
taget min mand og 2 ud af 4 børn med, og sammen 
bor vi i vores sommerhus på Hjertegræsvej. Vores 
yngste datter, Freja, går i 4 klasse på Endelave Skole 
og Nikolaj, vores yngste søn, er blevet pendler og ta-
ger hver dag til Horsens for at gå i 8 klasse på Dag-
næsskolen. Sune og jeg er naturmennesker og glæder 
os fantastisk meget over at kunne bo i dette dejlige 
lille samfund tæt med dejlige mennesker, smuk natur 
og rigt dyreliv. Vores ældste søn, Thomas og vores 
ældste datter, Tanja, bor fortsat i Odense sammen 
med deres respektive ægtefælle/kæreste. Min far er 
født og opvokset her på Endelave og har, sammen 
med min mor, også nydt sit otium her. Således har 
alle vores børn haft deres faste gang på Endelave i 
forbindelse med besøg hos deres bedsteforældre. Vi 
glæder os meget til at få et mere indgående kendskab 
til såvel øen som dens beboere, end det vi tidligere 
har fået i vores ferier. 
 
Helle og Karsten 

Foto: Bente Skovgaard 

Foto: Bente Skovgaard 
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NATUREN OMKRING OS                     // 13. ÅRGANG 2015 

Efterårstanker 
 
Uh! – Det blæser og regner og har snart gjort det 
et par dage. Efter det skønne sensommervejr skal 
man lige omstille sig til efteråret, og huske at tage 
tøj på, som passer til denne årstid. Det startede 
ellers med noget, som man omtalte som indian 
summer, skønt man var kommet ind i efterårsmå-
nederne, og det blev til nogle herlige dage med fi-
skeri efter skrubber inde i bugten, og der var mas-
ser af disse herlige fisk. Kan det måske skyldes, at 
en hel del af sælbestanden på Møllegrunden har 
holdt flyttedag og er trukket over på Svanegrun-
den, hvor der måske er lidt kortere til fiskepladser-
ne, hvor de finder føde til livets opretholdelse.  
 
Da jeg forleden dag blev hyret til en tur ud til sæ-
lerne, kunne vi ikke finde nogle ved Møllegrunden, 
skønt vi sejlede en del rundt, og ikke så andet end 
mange hundrede skarver på den vestlige del af 
grunden. Vi sejlede derfor over til Svanegrunden, 
hvor der skulle være større chancer for at møde 
nogle af vore farvandes største rovdyr. Det var høj-
vande, og da vi kom til grunden, kunne vi ikke 
umiddelbart se nogle, men vi lå stille med ankeret 
ude, og så dukkede sælerne op, og vi blev hurtigt 
omringet af disse nysgerrige dyr. 
 
Dagen efter gik formiddagen med at sætte åleyngel 
ud. Det er vist sjette gang, jeg er med til dette, og 
skønt lidt høj sø lykkedes det dog at finde egnede 
udsætningssteder, og ålene stod nærmest på hove-
det for at komme i skjul i disse uvante omgivelser. 
- Andre dage var velegnede til at høste af naturens 
gavmildhed, og der blev indsamlet svampe til en 
herlig svampestuvning, noget jeg længe havde set 
hen til. – Og hvor har vi det dog dejligt i vort lille 
samfund, hvor man kan bytte sig til andre varer 
eller tjenester, når man har høstet rigeligt til egen 
husholdnings forbrug og kan glæde andre med sit 
overskud. – Der blev kaldt til frokost af min skønne 
frue, og efter denne velkomne afbrydelse må jeg så 
se at finde tråden igen, så mit indlæg til denne må-
neds udgivelse ikke kommer til at halte lidt for me-
get! 
 
Ude i haven får vi besøg af en af egnens største 
råbukke, som hviler ud efter eftersommerens an-
strengelser med at forfølge råerne rundt i terrænet 
for at sikre næste generation af rådyr. Han smager 
på nogle af de nedfaldne røde æbler, som dækker 
en del af græsplænen, og det ser meget morsomt 
ud at se de anstrengelser, der udfoldes for at få 
æblet til at ligge rigtigt i munden, så tænderne i 
undermunden kan få bidt hul i skrællen. Rådyrene 
har jo ikke tænder i overmunden men en bruskpla-
de, som bruges sammen med undermundens tæn-
der til at formale føden. Og de skal jo skynde sig at 
få noget huld på kroppen igen efter sommerens an-
strengelser, så de kan gå i skjul, når efterårets 
bukkejagt går ind de første otte dage i oktober. – 
Kaninerne er ved at være oven på de tidligere års 
sygdom, og de optræder i så store mængder, at 
man allerede er begyndt at holde jagt på dem, dog 
i første omgang med bue-jægere, så vi endnu ikke 
hører de mange skud, som måske kan afholde vore 
turister fra at komme herover.  
 
Der udfoldes jo store anstrengelser for at forlænge 

turistsæso-
nen. Kani-
nerne tager 
ikke særlig 
notits af at 
en af deres 
artsfæller 
lige pludselig 
ligger og 
spræller lidt 
med en pil 
gennem sig, 
blot der ikke 
bliver skudt 
på for nært 
hold, så de 
kan høre 
smældet fra 
buestren-
gen, som de 
så reagerer 
på og smut-
ter ned i de-
res beskyt-
tende bo. Den 
store jagt på kaninerne starter jo hen i oktober, 
hvor jagt med fritter indledes, og færgen skal frag-
te mange jægere, som skal en tur på Danmarks 
bedste kaninjagt med garanti for at ”få ild i bøs-
sen”. 
 
På vandet er makrelsæsonen ved at være ovre i 
denne omgang. Høstsildene har vi endnu ikke set 
noget til, og vi må nok belave os på endnu en sæ-
son uden disse lækre sild, som er meget federe end 
vårsildene, og de egner sig bedre til at lave egne 
spegesild. – Vandtemperaturen er ved at komme 
ned, hvor ørredernes fordøjelse fungerer bedst, og 
de skal jo også have lidt sul på kroppen, før de skal 
op i åerne for at gyde. Så det er nu, jeg skal nyde 
min anskaffelse af en ældre off-roader motorcykel, 
så jeg lettere kan komme ud på de lidt mere spæn-
dende steder, hvor jeg erfaringsmæssigt ved, at 
der går mange ørreder. – Multerne har vi ikke set 
meget til hen over sommeren, og der vist kun fan-
get et på stykker i foråret.  Med de varme somre vi 
har haft det sidste par år burde der være mange 
multer, som har rundet Skagen eller søgt gennem 
Limfjorden, så bestanden ville blive holdt ved lige. 
Men selvfølgelig kan det modsatte jo også være 
sket, at de har fundet vej tilbage, så de ikke bliver 
fanget inde i Kattegat, og de så er søgt sydpå igen 
til varmere vande. – Jeg skal snart ud at prøvefiske 
efter rejer. Er de ved at trække ind lidt tidligere i 
år, da vandet ikke har været så varmt? – Dog er 
jeg bange for, at min aktivitet i naturen bliver lidt 
begrænset i den nærmeste fremtid, da der står nyt 
badeværelse på tapetet, og det jo gerne skulle bli-
ve færdiggjort i år! 
 
Men det skulle jo ikke holde dig fra at nyde den 
kommende tid på vor dejlige ø, så kom ud og oplev 
det, vi har at byde på – netop naturen! 
 
Børge Birkmose 
 

 

Foto: Børge Birkmose 
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ØKOLOGISK FLØDEOST FRA ØEN                  // 13. ÅRGANG 2015 

Nu er den økologiske flødeost fra Endelave på 
hylderne. 
 
Den 10. september leverede vi økologisk mælk fra 
vores 40 jerseykøer til produktion af økologisk flø-
deost. Gårdosten markedsføres under navnet Ende-
lave Økologisk flødeost. At det er en gårdost bety-
der ganske enkelt, at osten udelukkende er produ-
ceret af mælk fra denne gårds køer. Mælken er fra 
den mindste malkekvægrace på en af Danmarks 
mindste gårde på en af kongerigets mindste øer. 
 
Osten bliver fremstillet på Danmarks mindste an-
delsmejeri, Barrit Mejeri, der startede produktionen 
samme dag. Til at starte med kan man vælge mel-
lem naturel, pikant og hvidløg. Fra fredag d 18/9 
kunne man købe osten i mejeriets egen bu-
tik, Ostehullet. 
Superbrugsen i Juelsminde vil også forhandle osten 
og mon ikke du også kan finde den på Endelave. 
  
Men fra tirsdag d 22/9 lå Endelave-osten på hylder-
ne i IRMA, der oprindeligt havde efterspurgt Barrits 
flødeost i en økologisk udgave. Den skulle også 
kunne købes på https://irma.dk og leveres direkte 
til døren! 
 
Ghita og Karsten 
 
Fotos: Karsten Kragh Hansen 
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Jens Peder Baggesgaard mobil 

Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 

Sognepræst: Jesper Hyldahl 

Graver: Desirée Hougesen 

Telefon vedr. kirkegården 

Kirkesanger: Boje Lund 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Maren Andersen 

Kasserer: Anna Marie Søvang 

75 68 90 52 

51 23 82 79 

75 64 49 79  

75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 22 98 42 

21 67 01 58 

75 83 75 99 

75 83 33 39 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

oktober  -  november  2015 

Allehelgen 
I år ligger allehelgensgudstjenesten 
d. 1. november. Traditionen tro vil vi 

læse navnene op på dem der i det 

forløbne år er sovet hen her på øen 

og de udefra som er begravet eller 

bisat fra Endelave Kirke.  
 
 
Næste menighedsrådsmøde: 
torsdag d. 8. oktober 2015 

 

Jeg tror, rosen ville synge disse ord sammen med os, hvis den altså kunne tale. Den ville synge sin glæde ud 
over at den var skabt så smukt, at den havde en dejlig duft, at den havde en farve så alle lagde mærke til den, 
alt det som vi elsker ved roser. Og rosen ville prise sin skaber, fordi den var skabt så smukt, at så mange el-
skede den, ville hen i  nærheden af den og dufte til den. Ville fotografere den og evigt ha et minde om den 
skønhed, den besidder. For pludselig er den jo falmet, eller hvis det regner mens den blomstrer, så bliver 
dens kronblade brune, den kan ikke beskytte sig mod regnen. 
 

Hvis man begynder at tænke på, hvordan rosen er blevet opfundet, hvem der har kunnet fortælle den hvordan den skulle gøre 
for at få foldet sine blade så smukt, og hvem overtalte den til at få torne, så den er svær at plukke. Det passer næsten bedre til 
en rose at være god og sød.  
Ingen kan skabe en rose, ingen kan finde på at lave noget så godt og smukt. Hvis rosen ikke fandtes, tror jeg ikke, der var no-
gen, der havde fantasi til at finde på den. Det er næsten som om menneskefingre er for grove til at få sådan noget til at blive til.  
 

Rosen findes, fordi Gud ville at der skulle findes noget smukt og duftende, noget der kunne glæde ham hver dag, han gik igen-
nem paradisets have.  
 

Gud kunne ikke beskrive, hvad det var han ville ha, ingen ord kan beskrive en rose; prøv engang at beskriv en rose til en, som 
aldrig har set en blomst, som aldrig har duftet til en rose. Gud kunne heller ikke, men den var lige som han ønskede det. Det 
var lige præcis sådan, det skulle være. For han ville ha den rose, som han ikke vidste hvad var, men som han kom til at elske, 
da han så den, fordi den var skabt af hans vilje, hans vilje til at gøre verden smuk og god. 
 

At skabe noget er at ville noget, at ville noget godt, at gøre verden god og skøn.  
Man kan også sige, at vi har lyst til at være med til at skabe, fordi verden er god og skøn, eller når vi synes den er det. At så vil 
vi gerne skabe noget. 
 

Når vi døber nyskabte væsener, ved vi godt at de blev skabt, fordi nogen ville noget med hinanden; en far og en mor; skabt 
fordi de to synes verden er dejlig og skøn, og ud af den glæde skabes der liv, kommer der noget nyt og vidunderligt ind i ver-
den. 
 

Og det er vidunderligt, det er et under; at det møde i lys bliver til det skønneste der findes; hvis forældre skulle opfinde noget, 
der kunne udtrykke deres kærlighed, så kunne de ikke; men det kommer af sig selv; et barn som netop er som det skulle være. 
Så ud som det skulle. Og som de kommer til at elske uden at deres indbyrdes kærlighed bliver mindre af det. Ja det er som om 
barnet får deres fælles vilje, deres ønske om at ville hinanden, til at blive endnu større. De kommer til at elske alt endnu mere. 
Synes at jorden er smukkere end nogen sinde før, selvom de ikke troede, det var muligt.  
 

Alt det vi ikke forstår fuldt ud, kan også gøre os bange; for når noget kan være så perfekt uden vi har gjort noget – hvor let kan 
det så ikke også forsvinde; alt det der er givet os ufortjent, alt det skønne der er lagt i vore hænder at tage vare på, gør os bange 
for at miste, bange for ikke at slå til.  
 

Hvordan undgår vi at det regner på rosen- skal vi stå  med paraplyen klar hele tiden for at holde den fin. Det kan vi ikke; vi må 

Pris vor skaber pris gud 
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 OKTOBER 

 

 

 søndag d. 4.   Børnegudstjeneste 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 11.   19. søndag efter Trinitatis 

    Kirsten Ditlevsen 

 

 

 

 søndag d. 18.   20. søndag efter Trinitatis 

     aflyst 
        

 

 

 søndag d. 25.   21. søndag efter Trinitatis  
    Carl Lomholt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 NOVEMBER 

 

 

 

 

 søndag d. 1.   Allehelgen 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 

 

 søndag d. 8.     23. søndag efter Trinitatis 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 

 søndag d. 15.   24. søndag efter Trinitatis 

    Jesper Hyldahl 
 
 

 søndag d. 22.   25. søndag efter Trinitatis 

    Aflyst 
 

 

 

 

 søndag d. 29.   1. søndag i advent 
    Jens Peder Baggesgaard 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Dorthe Munk Olsen 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Mette Skjold 

Manuela Knudsen 

75 68 90 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

30 20 20 29 

40 58 85 28 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

stole på Gud, tro på at Gud vil holde fast i det han skaber og overlader i vore 
hænder. At han vil være med indtil verdens ende, som han lover hvert eneste 
dåbsbarn. 
 

Vi kan kun, med al den nænsomhed og kærlighed vi har i os, værne om det. 
Vise at kærligheden rækker fra os til andre; og at det er det svar, vi kan give på 
skabelsens under. At lade kærligheden leve på trods af den sårbarhed, vi med 
vores tanke kan finde frem, når vi indser at vi ikke kan skabe, kun elske. 
 

Jens Peder Baggesgaard 
 

Børnegudstjeneste d. 4. oktober 

I weekenden d. 3-4 oktober er alle børn på øen inviteret til den årlige konfir-
mand og minikonfirmand weekend. Vi plejer at slutte af med en gudstjeneste 
kl. 14 med efterfølgende kaffebord i præstegården. 
I år er vi så heldige at Cantica-børnekoret fra Vor Frelsers Kirke i Horsens er 
på weekend på skolen samme weekend. De vil derfor bidrage med dejlig sang 
til gudstjenesten. Men da de skal med færgen hjem, er vi nødt til at holde guds-
tjeneste kl. 11.05 som sædvanligt.  
Vi vil så prøve at frembringe lidt mad, så vi kan få lidt frokost sammen i præ-
stegården efter gudstjenesten. 
Jeg glæder mig til at se børnene lørdag kl. 10 og alle andre søndag i kirken og 
præstegården 

 

I forbindelse med dødsfald 

Bedemænd fra Horsens har i mange år haft en kiste til at stå i kapellet, så man 
ikke skulle vente på at få en kiste transporteret over ved dødsfald på øen. Indtil 
videre har det været uproblematisk hvilken bedemand man valgte, da de bare 
har sendt én ny kiste over, når en var taget i brug. Nu har de to store bede-
mandsfirmaer fået forskellige leverandører, hvorfor det ikke længere er så let. 
Derfor står der nu to kister i kapellet. En fra Gitte Pallisby og en fra Hornsleths 
eftf.  
 

I forbindelse med dødsfald skal man altså vælge leverandør inden kisten tages 
i brug. Priser fremgår på kisterne i kapellet. 
 

Endelig vil jeg nævne, at man ved dødsfald på øen ikke nødvendigvis skal bru-
ge bedemanden til andet end som kisteleverandør. Alle papirer kan ordnes på 
nettet. Og det praktiske aftales med henholdsvis graver og præst.  
Som udgangspunkt er det mig, der tager begravelser/bisættelser på øen; men 
man kan ønske en anden præst, og der vil være tilfælde, hvor jeg ikke kan på 
det ønskede tidspunkt, hvorfor en af mine tre dygtige kolleger vil stå for højti-
deligheden. 
Hvis man ønsker at få uddybet noget, så snak med Tulle eller undertegnede. 
 

Stillingsopslag 

Vi søger en ny timelønnet afløser til kirkegården. Arbejdet vil udelukkende 
bestå i renholdelse på kirkegården; altså ikke deltagelse i gudstjenester og kir-
kelige handlinger. 
Arbejdets omfang vil være mellem ca 140-180 timer om året; heraf 3 uger i 
skolernes sommerferie; løn efter overenskomst. 
Henvendelse til Mette Skjold, tlf. 30 20 20 29  eller metteskjold@live.dk 

 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 

 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 
28 44 

 

• Robotsvejsning 

• Smedearbejde  

• Pladearbejde 

• Fremstilling af stålstel til           
møbelindustrien 

• Butiksinventar 

• Enkeltstyks- og seriearbejde 

• Produktudvikling, vi deltager       
gerne i prototype udviklingen  
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

    

Glashuset 

Glaskunst fra eget værksted 

Birkunst 

Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse -  Armbånd 

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

Telefon 29 45 81 21 

Kom ind i glashuset og se! 

ØØØØ----TELEFONBØGERTELEFONBØGERTELEFONBØGERTELEFONBØGER 
genoptrykkes IKKEIKKEIKKEIKKE i  år,  

men vil blive udgivet  til påske 2016. 
Da der efterhånden er mange, der har slettet 

fastnet tlf. nummer, eller fået ny mail-
adresse, opfordrer jeg hermed til at  

indberette evt. rettelser til 
ingegrosen@mail.dk eller mob. 21665299 

 
Med venlig hilsen 
Inge Grosen 

Vesterby 52 A, Endelave  

KORT & GODT 
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HAVKAJAK SØGESHAVKAJAK SØGESHAVKAJAK SØGESHAVKAJAK SØGES    
Har du en liggende, som du ikke bruger,  

er jeg interesseret  
 

Kontakt mig på mobil: 2129 08 35 
 

Børge Birkmose 

GRUND TIL SALGGRUND TIL SALGGRUND TIL SALGGRUND TIL SALG    
8.500 kvm. smuk grund  

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

Pris ide. 599.000.     
henv. Vibeke Hastrup henv. Vibeke Hastrup henv. Vibeke Hastrup henv. Vibeke Hastrup     

stjerne@vibekehastrup.dk  
+45 51 94 16 48 

WEEKENDJOB SØGES!WEEKENDJOB SØGES!WEEKENDJOB SØGES!WEEKENDJOB SØGES!    
Græsslåning - opvasker 
minitømrer - altmuligmand  

 
Sigge Kragh Hansen melder sin hjælp på banen  

Tlf. 20208950 eller Tlf. 75689088  
 

Løn aftales ved kontakt   

Godt efterår til alle!Godt efterår til alle!Godt efterår til alle!Godt efterår til alle!    
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LÆGEURTEHAVEN 
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Kongevejen 15  -  Endelave  -  8700 Horsens  -  Tlf. 75 68 90 21  -  www.endelave-kro.dk  -  info@endelave-kro.dk 

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

Billige værelser hele året 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

ÅRETS Ø-JULEFROKOST 

Lørdag d. 12. december 
Mere info følger på hjemmeside og pælene 

 

FREDAGS-QUIZ ER TILBAGE 

Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk 

 

SKIFTENDE ÅBNINGSTIDER 

I efteråret 
Se hjemmesiden og pælene 

 

Sommeren er forbi og efteråret viser sine flotte far-
ver i naturen.  Den første oktober slutter endnu en 
sæson i lægeurtehaven. 
Sommeren har ikke været den bedste sammenlig-
net med sidste år, men alligevel har der været 
mange gæster på besøg i Lægeurtehaven.  
 
Forpagterne kan evaluere deres første sæson og 
det samme kan bestyrelsen. Er det vejen frem med 
forpagtning? 
I skrivende stund er alt uvis om fremtiden. Besty-
relsen har ikke fået svar på sidste skrivelse sendt til 
Horsens kommune i april 2015, om Lægeurtehaven 
fortsat er berettiget til et årligt tilskud. Der skal la-
ves aftaler med forpagterne, om de ønsker at fort-
sætte i 2016. 
 
Mandag 12. oktober 2015 kl. 19.00 holder be-
styrelsen for lægeurtehaven et medlemsmøde, hvor 

vi vil informere mere detaljeret om det første år 
med forpagtere. Hvordan det er forløbet og hvad vi 
forventer der kommer der til at ske i 2016. 
Alle er velkomne. 
 
I efterårsferien den fredag 16. oktober 2015 kl. 
14.00  vil der være æblekagekonkurrence, som 
traditionen byder. Reglerne er de samme som altid. 
Der kommer opslag på pælene mm. 
 
Lørdag 5. december 2015 vil der være jule-
marked i Lægeurtehaven med spændende hjemme-
lavede  ting og julesager, amerikansk lotteri, æble-
skiver og gløgg.  Der kommer nyt i december udga-
ven af Endelave blad om dette arrangement samt 
opslag på pælene. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Lægeurtehaven 

Kaninjagt på Endelave 
Bo’s beretning 
 
Hej Jens Toft  
Jeg havde en herlig tur til noget der godt kunne gå 
hen og blive min favorit ø! Ud over at mine pile 
endte 18 kaniners korte men lykkelige liv, var jeg i 
nærkontakt med masser af råvildt, en havørn, en 
duehøg, fasaner i massevis og så selvfølgelig de 
ufattelige mængder af kaniner der stadig hærger 
Endelaves jorder. Udbyttet rent jagtmæssigt var 
måske for andre, mere talbevidste jægere ikke im-
ponerende, men jeg er ret godt tilfreds med både 
min skydning og den samlede oplevelse - så mange 
tak for det! Jeg har lagt nøglen i pengekassen oven 
på køleskabet. Det bør nok også lige nævnes, at 
det regnede heftigt under store dele af mit ophold, 
og Ølhuset er ikke helt i stand til at holde tæt. Der 
kommer faktisk en del vand ind. Ikke at det gik ud 
over nattesøvnen, men gulvet er godt gennemvæ-
det.  
  
Tak igen 
Mvh Bo Fomsgaard 
  

Svarreplik fra Jens Toft 
Bo fortæller at de fleste af kaninerne fik han mens 
han sad på lur og at næsten alle blev ramt i hoved.  
Han mistede ikke nogen af sine røde pile. 
 
Bo fortæller også at med et jagtgevær ville han ha-
ve været på skudhold af mindst et dusin af alle de 
forbandede krager, som har taget alle vore valnød-
der. Hasselnødder er der endnu. Velkommen der ! 
 
Taget på ølhuset er lappet og gulvtæppet hængt til 
tørre 
 
Jens Toft  

KANINJAGT PÅ ENDELAVE 
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DU RINGER – VI BRINGER     daglig levering til Snaptun Færgehavn 

 

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

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde    tlf. 76 83 21 00 

 

juelsminde.jt@xl-juelsmindetraelasterne.dk 

DE KOLDE KANINER 
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Mens vi venter på frosten… 
 
Den 3. oktober varmer De kolde 
 Kaniner op til klubbens 4. sæson. 
 
Vi mødes fast lørdage kl. 14 og ba-
der fra Dronningebroen – og ellers 
efter aftale. 
 
Så længe trappen ligger ved bade-
broen, bader vi derfra. 
 
62 medlemmer tæller vi nu. Vi hå-
ber, at flere ”landkrabber” har mod 
på at konvertere til ”kolde kaniner” 
i løbet af sæsonen.   
 
Vel mødt – til nye såvel som gamle 
vinterbadere. 
 
”Havudvalget” 
De kolde Kaniner  

Foto: Hanne Holm 
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CYKELRUTEPROJEKT PÅ ENDELAVE                 // 13. ÅRGANG 2015 

I 2011 fik Horsens Kom-
mune midler fra en pulje 
hos Trafikministeriet til at 
etablere en cykelrute/
cykelsti på Endelave.  
Efter at have renoveret 
vejen på Øvre i 2012, har 
der længe været stille i 
projektet. Dog nåede vi 
lige at opsætte et mad-
pakkehus ved Havhornet 
inden sommerferien. 
 
Selve projektet skal af-
sluttes i efteråret 2015, 
men der skulle gerne ef-
terfølgende komme en 
masse afledte gode effek-
ter af projektet, som 
f.eks. flere cykelturister 
på Endelave. 
 
Vi har lavet en folder med 
cykelkort samt nogle info-
tavler til de kommende 
cyklister. Folder og tavler 
kan dog sagtens benyttes 
af alle andre også. 
 
Desuden er det planlagt at opsætte to vandposter, så man kan fylde sin drikkedunk på sin tur rundt på 
øen. Den ene bliver ved krydset før Endelave Strandvej kommer til at hedde Øvre og den anden ved 
madpakkehuset, hvor det er planlagt at opsætte et offentligt toilet. 
Projektperioden blev afsluttet med at invitere en masse cyklister til øen, bl.a. ved en cykelpas ordning, 
der gav gratis adgang til at leje en cykel hos øens cykeludlejere. 
 
Vi håber at mange cyklister fremover vil besøge øen, enten på egen cykel eller på en lejecykel. 
 
Med venlig hilsen 
Jan Kunstmann 
Biolog, Horsens Kommune 
 
 

Farbror Walter Christmas som ung officer 
(Wikipedia) 

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

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

Endelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ Wellness    

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

Lise Birkmose 

Vesterby 37, Endelave 

21 46 43 31 

Ring og aftal tid 

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

vestjyskbank.dk/horsens 

 

Foto: Tove Yde 
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MUSEET 
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Museet har fået følgende indleveret af Frank 
Nielsen, Thildehuset. Det er historier som små 
dagbogsnotater fra ca. 1965 - 1970 skrevet af 
hans kone Beth. 
 
Thilde lod alt ukrudt stå, da hun blev alene i huset. 
Hvis man spurgte, om det ikke skulle væk, sagde 
hun, at det var da så kønt. En gang om ugen skrev 
hun en seddel til købmanden i denne stil: - og så vil 
jeg gerne have, - og så vil jeg gerne have, - og 
så... 
 
Thilde havde en hund, som blev væk. Nogen fortal-
te hende, at den lå død et sted i nærheden. Thilde 
tog en spand, og hentede sin døde hund hjem. Jeg 
mener, at der var én, der havde forgivet den. Thil-
de havde mange katte. 
 
NårThilde skulle ud låste hun døren indefra, og 
kravlede ud ad en lem på siden af huset. 
Thilde kaldte børne-
ne ind, når de pas-
serede. Så fik de et 
eller andet spiseligt. 
En pige syntes, at 
hun var ulækker. 
Der lugtede altid 
ovre på den anden 
side af Øvrevejen, 
for det var der hun 
sad og tissede. 
Thilde og hendes 
mor Stine opbeva-
rede kød saltet. Når 
det så var ved at 
rådne for dem, fik 
de travlt med at for-
ære det væk. 
 
Prinsessen blev 
kaldt Prinsessen, fordi hun var så fin på den, - og 
fordi hendes far hed Kejseren, måske af samme 
grund, - eller hed hun Prinsessen, fordi hendes far 
hed Kejseren? Jeg har det fra Anna, som også for-
tæller, at nogen drillede Prinsessen med, at huset 
ikke tilhørte hende, men Louisenlund. Så kom hun 
ud af huset, og stod og viftede med beviset på, at 
huset var hendes. Man fik dog ikke lov til at se 
nærmere på det. - Jeg tror, at Anna var i tvivl om, 
hvorvidt huset tilhørte den ene eller den anden. 
Anna havde en skrap svigermor, som efter Annas 
eget udsagn lod hende arbejde, når hun var i gang 
med en fødsel (det var hun tit, hun fik vist 7 børn). 

Én gang skulle hun ha ligget i stalden på en sæk. 
I 1965 skete det, at Endelave fik en bager, efter i 
nogen tid ikke at ha haft en. Han satte skilte op 
med, at han ville åbne søndag morgen. De første 
kunder fandt ham sovende ved en kold ovn. Han 
havde siddet og drukket det meste af natten sam-
men med et par endelavere, og der var 0 morgen-
brød. 
 
Harry Jensen gik i seng med Thilde, mens han boe-
de hos Anna. Aldersforskel 25-30 år. Harrys fætter 
Sens (Vincent) fortæller, at Harry besøgte Thilde så 
tit, at der var et helt hul i jorden ved siden af heg-
net, hvor han satte benet over. Sens ville først ikke 
tro Harry, da denne fortalte ham, hvad han lavede 
hos Thilde. Harry opfordrede så Sens til at kigge 
ind ad vinduet om aftenen, så han kunne få syn for 
sagn. 
 
Da Thildes mor Stine døde fortæller Harry, at Thilde 

hoppede grinende rundt om hende på gulvet, hvor 
hun lå. 
 
Thildes hus var meget vakkelvornt. En dag, da det 
rigtig blæste, fandt Harry det klogest at forlade hu-
set, da væggen, som han sad op af, gyngede i tak 
med blæsten. Thilde drillede ham med det, og for-
sikrede, at huset nok skulle blive stående. 
Anna rystede sørgmodigt–indigneret på hovedet, 
da vi begyndte at bygge huset helt om – nu havde 
Thilde lige brugt 100 kr. til plader på væggene før 
hun døde. 
 

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

Vitus Berings Plads 6   -   8700 Horsens   -   Tlf.: 76 28 26 00 
E-mail: 8701@nybolig.dk   -   www.nybolig.dk 

 
 
 
 
 

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

MUSEET 
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Jeg skulle i sommeren 1965 male et loft for Anna. 
Jeg beklagede mig over den pensel hun udleverede 
mig, den var helt stiv af maling og efter min me-
ning absolut kassabel. Næ, den er skam god nok, 
sagde Anna. Hun hentede en hammer. Så tog hun 
penslen i venstre hånd og hammeren i højre, bøje-
de sig ned til gulvet (for mig at se må det have væ-
ret med strakte ben, hendes kjole skjulte det meste 
af hende) og hamrede løs, så malingen sprang til 
alle sider. For resten sagde hun, idet hun begyndte: 
Og så gør vi, som der står i almanakken. Penslen 
blev brugbar, om ikke perfekt. 
 
En dag kom en ung kvinde ind til Anna, det må ha-
ve været i det år hun døde eller året før, Anna sag-
de: Jeg har hængt katten. Hvad siger du? sagde 
kvinden forvirret. Anna gentog, at hun havde 
hængt katten samme dag, mens Harry ikke var 
hjemme (Den var vistnok skabet). Kvinden bad om 
nærmere detaljer. Anna havde målt, hvor meget 
snor hun skulle bruge. Så havde hun bundet en løk-
ke midt på og puttet kattens hoved derind – og 
trukket til. 
 
Anna fnøs over, at Harry absolut ville sove med si-
ne to hunde – en lille sort en med et skævt bid og 
en stor brun korthåret ildelugtende jagthund. Uh, 
at han vil sove med sådan to apparater, sagde hun. 
Da Harry var 13 år, var han på Øvre med en noget 
ældre bror, som havde et haglgevær med. Geværet 
gik af, Harry blev ramt i hovedet og faldt om. Bro-
deren blev siddende og turde ikke gå hjem. Der 

kom en voksen forbi, og fik gang i sagerne. Harry 
blev kørt i hestevogn ind til båden. Han kan huske, 
at hans far talte med en anden om hvorvidt de kun-
ne nå at redde drengen. Han blev så sejlet på syge-
huset. Han kom sig, men halter, og den ene hånd 
og arm er delvis ude af funktion. 
 
Harry fik et korn i øjet. Det generede ham, men 
han ville ikke gå til læge. Ubehaget drev ham til en 
kone på øen, som formodedes at have forstand på 
sligt, det hjalp dog ikke. Endelig gik Harry til læ-
gen. Da var kornet spiret i øjet. 
”Tyskeren”, en ældre mand oppe i årene, blev en 
nat opdaget på mejeriet, da han var ved at stjæle 
smør. Havde det ikke været fordi han væltede no-
get i mejeriet med et stort spektakel, var han vel 
ikke blevet opdaget. 
 
En gammel mand, som nu er død, blev konsekvent 
kaldt ”Hønen”. Han havde en gang fundet en død 
høne og spist den. 
 
Skrevet i 1970 af  
Beth Beyerholm, Thildehuset 
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Gregers Gjedsted på Edelsholm 

I Nationalmuseets permanente udstilling om Nyere 
tid hænger et flot maleri, hvor der på bagsiden 
står med latinske bogstaver: ”Pastor Asenius fra 
Endelave”. Billedet måler 61 cm x 51 cm. Malerens 
navn fremgår ikke. Billedets alder vurderes til 
1740’erne. Nationalmuseet købte det i 1902 for 10 
kr. af A. Christiansen. 

På billedet ser man et barn på ca. 3 år, der er iført 
en blå- og hvidstribet kjole, der når til fødderne. 
På fødderne har han røde sko med ufarvede læder-
såler. Over kjolen en smæk af hvidt lærred, der 
når armhulerne. Under kjolen, der har opslag af 
stoffet ved hænderne, ses håndlinningerne på en 
lysebrun undertrøje. Inderst kniblingsmanchetter i 
læg. På hovedet har han en gylden hue med en 
kniblingskant, og over den en sort fløjls faldehat 
med rød- og hvidstribede bånd og en sløjfe på is-
sen. Frem til 4-5-årsalderen var drenge og piger 
dengang ens klædt i en lang kjole eller kjortel, der 
gik ned til fødderne.  

Barnet sidder i en barnestol i drejearbejde med 
rødt betræk. Foran mellem forbenene er der et 
fodbræt, og mellem armlænene en træbøjle, som 
kan svinge ud og lukkes med en skrue i venstre 
side. I Højre hånd holder barnet en legetøjshest og 
i venstre et æble. Alt er malet med stor omhu. 
Barnet iagttager maleren med et fast undersøgen-
de blik. Denne maler er sandsynligvis Gregers 
Gjedsted. 

Maleriet forestiller Jens Holgersen Assenius 
(11.11.1738-26.5.1827), søn af sognepræst på 
Endelave Holger Jensen Assenius (1708-
16.6.1783) og hustru Ane Marie Eriksdatter Bay 
(25.4.1710-17.10.1795). Ægteparrets første barn 
Dorthe Marie døde 10 måneder gammel, og Jens 
blev født 3 måneder efter søsterens død. Derfor 
var der nok ekstra fokus på sønnen Jens. Siden fik 
de børnene Dorthe Marie (6.8.1741-1.6.1822), der 
levede ugift først hos faderen Holger og siden hos 
broderen Jens i mange år, og Erich (10.7.1743-
1781) der blev kaptajn i handelsflåden med et 
eventyrligt liv på de store have.  

Jens Holgersen Assenius blev Endelaves navnkun-
dige og mangeårige sognepræst (3.10.1766-
20.12.1815), der snarrådigt fik englænderne til at 
skåne øen under Englandskrigen i 1807. Else Stau-
ning (1733-6.1.1788) var hans hustru, og ægte-
parrets fælles gravsten er nu indmuret på østsiden 
af våbenhuset til Endelave Kirke.  

Maleriet er ikke signeret, men billedet er sandsyn-

ligvis malet på Endelave i 1741, 
måske i den bevarede præste-
gård opført samme år. Fra 1713 
til 1752 boede en kunstmaler på 
Endelave, Gregers Mortensen 
Gjedsted, og det må være ham, 
som har malet billedet. Vi vil se 
på, hvad vi ved om Gregers 
Gjedsted, som kom til at leve et 
usædvanligt liv. 

Gregers Mortensen Gjedsted (c. 
1683-3.1.1752) var søn af Mor-
ten Jensen Gjedsted, sogne-
præst i Nautrup på Salling, og 
hustru Sidsel Gregersdatter 

Hvid. Gregers blev d. 27.2.1715 gift med Elisabeth 
Holmbo (?-26.5.1755) i Endelave Kirke. Hun var 
datter af Søren Jensen Holmbo, hvis bror Oluf Jen-
sen Holmbo var præst i Torrild og Vedslet. Begge 
ægtefæller kom fra vidt forgrenede slægter med 
adskillige præster og degne, dvs. folk der gennem 
boglig lærdom kom til at leve som en slags intel-
lektuel elite midt i bondesamfundet, men uden rod 
i bondestanden. Ægteparret fik en dødfødt dreng 
d.12.8.1715, men desværre ikke flere børn. D. 
17.6.1747 oprettede ægtefællerne et fælles testa-
mente. Testamentet fastlagde, at den længstleven-
de kunne sidde i uskiftet bo til sin død, hvorefter 
arven skulle fordeles efter loven til de arvinger, 
som der var redegjort for i testamentet.  

Baron Frederik Krag og hustru Charlotte Amalie 
Griffenfeld på Steensballegård købte i 1695 Ende-
lave af kong Frederik 4. Sammen fik ægteparret 
12 børn i løbet af 13 år, hvorefter Charlotte Amalie 
i 1703 døde 31 år gammel i barselsseng sammen 
med sin nyfødte søn. 1705 giftede Frederik Krag 
sig med Edel Krag. De levede sammen til Frederik 
død i 1728 dog uden at få børn, og Edel levede til 
1751. 

Der var kun fæstegårde på øen i 1695, og derfor 
etablerede Frederik Krag en sædegård kaldet 
Edelsholm ved at sammenlægge to fæstegårde. 
Ikke noget imponerende jordtilliggende for en ade-
lig sædegård, men baron Krags formål med sæde-
gården har nok været at bruge den til at få en be-
troet mand anbragt på øen og at have et tiltalende 
opholdssted ved sine jagtudflugter til øens vildtba-
ne med dådyr. Halvdelen af det oprindelige stue-
hus til Edelsholm står stadig. En bjælke på Edels-
holm bærer indskriften 17 FEK 08 for Frederik & 
Edel Krag, der lod stuehuset opføre i 1708.  

Formentlig var den første beboer på Edelsholm 
Hans Rasmussen, en af baron Krags folk fra Stens-
ballegård, der blev sendt over på øen som ladefo-
ged og senere også birkefoged. Gregers Gjedsted 
blev i 1713 ansat af baron Frederik Krag til at stå 
for driften af Edelsholm med bolig på gården. En 
bevaret instruks til ham i dette år fortæller bl.a. at 
”Avlingen drives af Bønderne efter Sædvane. 
Tærskningen forrettes af dem. Gødningen udføres 
og 50 Læs Tørv graves og tilføres af Bønderne. 
Gregers Giedsted svarer alle kongelige Contributio-
ner og Folkeskatten, og han svarer i aarlig Afgift til 
Herskabet 22 Rdlr og den accorderede Afgift i Ste-
den for Tiende til Præsten. Skildrer Arbejde betales 
ham for, og have flittig Indseende med Ild og Lys 
og tilholder hans Folk at have Opsigt med samme”. 

ENDELAVES HISTORIE 
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De fire evangelister i Endelave Kirke: Matthæus, Marcus, Lukas og Johannes.  
Nok malet af Gregers Gjedsted. 
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Ordet ”skildrer” betød dengang at male portrætter, 
prospekter o.l. 

Det var svært for Endelaves fæstebønder at betale 
landgilde for fæstegårdene først i 1700-tallet. Hår-
de misvækstår og de meget belastende skatter i 
forbindelse med Store Nordiske Krig gjorde det 
svært at skaffe de nødvendige indtægter. Det med-
førte store betalingsrestancer og en langstrakt 
konflikt mellem baron Krag og hans fæstebønder 
på Endelave om betaling af landgilde. Baronen lod 
i 1721 sin ladefoged på øen foretage udlæg i bøn-
dernes besætninger, som en delvis betaling for den 
manglende landgilde.  

Ladefogeden og 4 vurderingsmænd vurderede 
værdien af ”de Køer, Ungfæ, Faar og Svin” som 
blev resultatet af udpantningen hos fæstebønderne, 
i alt en sum på 48 Rdlr 1 mark og 4 skilling, som 
angivet i en skrivelse til baronen. På denne skrivel-
se har baron Krag den 30. August 1721 noteret: 
”Ovenmeldte 48 Rdlr 1 mark og 4 skilling, som 
Gregers Gjedsted for de imodtagne Fæ og Faar 
skulde svare og betale, er ham, formedelst hans 
gjorte Arbejde med Skildren, og hvad videre af 
ham skal gøres, eftergiven.” 

Gregers Gjedsted har altså på Edelsholm i perioden 
1713-21 udført malerier, som formentlig er blevet 
overført med båd til herskabet på Stensballegård, 
og nu fik han altså sin betaling for dem, ”og for 
hvad videre af ham skal gøres”, Denne sætning kan 
pege på en aftale mellem baronen og Gjedsted om 
yderligere malerier, men den kan også henvise til 
andre arbejdsopgaver, som Gjedsted i mellemtiden 
har fået. Disse ny arbejdsopgaver kan skyldes, at 
der i året 1717 eller 1718 var kommet en ny bebo-
er på Edelsholm. Det var selveste arvingen til Fre-
derik Krags gods og baroni, hans eneste endnu le-
vende søn, Børge Krag. Han levede bortgemt på 
Endelave til sin død i 1751, og årsagen hertil er 
ukendt.  

På Edelsholm boede som nævnt Gregers Mortensen 
Gjedsted og hans hustru Elsebet Sørensdatter 
Holmboe. Fra 1723 ser vi også Gregers Gjedsteds 
broder Jens Mortensen Gjedsted anført i kirkebo-
gen. Formentlig har Gjedsted-brødrene fået til op-
gave at føre opsyn med og have omsorg for Børge 
Krag. Kildernes tavshed kunne tyde på, at baron 
Krag kunne have tillid til deres diskretion. Ægtepar-
ret Gjedsted og Holmbo havde gode økonomiske 
vilkår på Endelave. Da boet efter dem blev opgjort i 
1755, havde det værdier for i alt 373 rigsdaler. 
Herskabet på Steensballegård påskyndede både 
Gjedsteds malerier og omsorg for Børge. 

Desværre kender vi kun få af Gregers Gjedsted bil-
leder ud over maleriet af meget unge Jens Asseni-
us. På en dørfylding på Edelsholm er malet en ma-

ler med palet foran sit 
staffeli, sandsynligvis 
et selvportræt af Gre-
gers Gjedsted. Døren 
opbevares nu på Ende-
lave Museum. Dertil 
kommer måske 4 små 
malerier med apostelal-
legorier, som nu hæn-
ger i Endelave Kirke på 
forsiden af forreste kir-
kestol vest for indgan-
gen fra våbenhuset. 
De har siddet på en 
tidligere altertavle. Bil-
lederne kan henføres 
til første del af 1700-
tallet, og de kan der-
med meget vel være 
malet af Gregers Gjed-
sted.  

Vær Kirke nær Horsens hørte sammen med Ende-
lave under Steensballegård i det meste af 1700-
tallet. I denne kirke findes flere 1700-tals malerier 
uden år og maler. Bevaret er 4 billeder af evange-
lister og 4 billeder af apostle og profeter, malet af 
samme kunstmaler. Lokalhistorikeren Holger Jør-
gensen gætter i bogen, Horsens Nørrestrand, på, at 
de er udført af Gregers Gjedsted. I givet fald er bil-
lederne nok malet på Edelsholm og derfra sejlet til 
Steensballegård, som en del af ydelserne til her-
skabet. Nogle endte måske endda på Steensballe-
gård. Den manglende signering af malerierne skyl-
des vel, at Gregers Gjedsted betragtede sig mere 
som håndværker end som kunstner. 

Anders Grosen 

ENDELAVES HISTORIE 
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ENDELAVE MUSEUM 
Vesterby 1 
Endelave,  

8700 Horsens 
 

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

 
 

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

 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 

Jens Holgersen Assenius (1738-
1827), præst på Endelave 1766-
1815. Sandsynligvis malet af Gregers 
Gjedsted i 1741. Nu udstillet i Natio-
nalmuseets permanente udstilling. 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Hjemmesygeplejerske Sanne Gyde 51 37 33 93 

Lægehuset Allan Bacher 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Spildevand / kloak Horsens Vand 20 80 13 50 

Vandforsyning Frede Lassen  20 80 13 53 

 

Endelave Beboerforening Formand Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Michael Rasmussen 51 53 55 63 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 75 68 90 26 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Sanne Gyde 51 37 33 93 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Husholdningsforening Kontaktperson Hanne Krogh 86 43 43 02 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 75 61 56 56 

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

Endelaves Venner Formand Kirsten Barner Nielsen 51 76 73 02 

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

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

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Ø-sammenslutningen Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

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

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

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

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

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

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

GODS TIL ENDELAVE  LÆGEN Kongevejen 48 

Telefon-konsultation  
mandag - fredag 

830 - 900 

Konsultation: 
mandag - fredag  
og i øvrigt efter tidsbestilling 

1000 - 1100 

BIBLIOTEKET Kongevejen 30 

mandag 1500 - 1600 

onsdag 1900 - 2000 

  

POSTHUSET Kongevejen 68 

1000 - 1130 

tirsdag 1615 - 1800 

fredag 1000 - 1200 

mandag, onsdag 
og torsdag 

FÆRGEKONTORET Havhornet 4 

mandag - fredag 1000 - 1500 

FORENINGER, BESTYRELSER M.M. 
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NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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ÅBNINGSTIDER 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

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

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

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

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

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

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

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

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

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

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

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

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Nordea: 
 

Reg-nr: 2500  

Kontonr: 0747 515239 

OM BLADET 
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Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Anders Møller Olsen 
Vesterby 41B 

 
 
 

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

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

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

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

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