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Fortsat fra seneste nummer:
Vintrene kunne være lange, jeg syntes altid der var
sne og frost! Så ind på gadekæret og på med skøjterne, jeg var så heldig, at have fået et par skøjter
af Erik, sådan nogen som skulle spændes fast på
skistøvler, og fordi jeg kun havde gummistøvler,
faldt de jo af hele tiden. Ved gadekæret samles alle
børn og unge til stor irritation for Sens, han slog hul
i isen til sine elskede ænder og kom vi for tæt på fik
vi skældud! En gang så meget at Gutter Tang måtte
over og lægge et godt ord ind for os. Om vinteren
gik jeg også til ”Daggry” hos Margrethe Mortensen, der mødtes de
unge piger med deres håndarbejde, det var så hyggeligt, Margrethe
læste op og vi fik saftevand og kage og sluttede altid af med en salme, oftest ”Altid frejdig når du går”. Det var så mørkt når jeg cyklede
hjemad, men så tænkte jeg på ordene, -aldrig ræd for mørkets magt,
det hjalp lidt. Det var også om vinteren der kom rejsefilm til øen, Olsens Rejsefilm, det var noget, vi virkelig så frem til. Det var sjældent
der var aflysninger, men en enkelt gang var der virkelig en grund, Olsens Rejsefilm lå på havets bund! Åbenbart var bilen ikke bremset eller surret godt nok fast på dækket, i hvert fald røg den overbord.
Min skoletid: jeg var glad ved at gå i skole, selvom lærer Møller ikke var den store pædagog!! der var
flere som fik et rap af pegepinden eller rykket i øret ! Men jeg tror ikke, der var nogen som fortalte det
derhjemme, sådan var det bare! Mobning var der også, og set i bakspejlet var der flere som havde det
slemt, men ingen tog sig desværre af det dengang. Lærer Møller tog os ofte med ud at botanisere, så
blev vi alle stuvet ind i hans store sorte bil, drengene sad i bagagerummet og så gik det ellers ud i naturen, det og så formningstimerne var min helt store interesse og har været det siden, den fortjeneste
skal Møller have!
I 1961 var der brug for mere plads og jord, så vi flyttede ind på Kongevejen 74, hvor mine forældre boede til deres død. I mellem tiden var jeg som alle andre unge, også flyttet fra øen og til fastlandet,hvor
jeg senere blev gift og stiftede familie. Der begyndte også at ske en
afvikling, folk begyndte at flytte fra øen, arbejdspladser blev der færre
af og ligeså landbrug. Så noget måtte der ske. Der blev udstykket
jord til sommerhuse på Lynger, og grundene blev solgt, og der kom
”sommerhusfolk” til øen. Jørn og jeg byggede også et sommerhus
som, vi har endnu. Det gav liv på øen og øget omsætning . I skrivende stund er befolkningstallet meget lavt og skolen er netop lukket, det
er meget vemodigt at tænke på, men initiativrige og engagerede
øboere gør virkelig et stort stykke arbejde for at holde liv i deres ø og
tiltrække turister og andre som kunne få lyst til at bosætte sig på øen,
det kan jeg kun give dem et STORT skulderklap for.
Endelave vil for mig altid være det sted, hvor skuldrene falder ned, ja
det begynder allerede på færgen, det er som om alle bekymringer, og
hvad der måtte være af udfordringer bliver ladt tilbage på fastlandet.
Naturen, stilheden, dyrelivet, farverne, solnedgange på Øvrespidsen,
ja mon ikke de fleste vil holde med mig i at, Endelave er og bliver
Kattegats Perle.
Jytte Hansen
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søndag d. 7. oktober kl. 12.00
Offentligt møde med Oplandsudvalget
Endelave Skole

onsdag d. 17. oktober kl 14.00
Æblekagebuffet
Endelave Lægeurtehave

torsdag d. 18. oktober kl. 19.00:
Bankospil v/ Beboerforeningen
Endelave Skole

lørdag d. 13. oktober kl. 19.00
Høstfest v/ Jagtforeningen
Endelave Skole

onsdag d. 17. oktober kl. 17.00
Dæk dit eget bord til en god middag
Endelave Kro

fredag d. 19. oktober kl. 10.00
Kræmmermarked
Endelave Skole

mandag d. 15. oktober kl. 16.00
Mørkning med småkager og bøger
Endelave Kro

onsdag d. 17. oktober kl. 20.00
Rafleturnering
Møllehuset

Uge 42: Masser af Aktiv Ø aktiviteter
LÆS MERE PÅ SIDE 16!

tirsdag d. 16. oktober kl.10.00
Kog dine egne rødbeder
Skolegården

torsdag d. 18. oktober kl. 10.00
Lav efterårsbilleder
Endelave Kro

fredag d. 2. november
Rejseforedrag v/EFK
Endelave Kro

tirsdag d. 16. oktober kl. 13.00
Ridetur
Jørgen Havnefoged

torsdag d. 18. oktober kl. 14.00
Trækketur med heste
På havnen ved græsstykket

onsdag d. 5. december
Adventsfest
Præstegården

SE DEN FULDE KALENDER PÅ ENDELAVE.DK

LÆGEURTEHAVEN
Vi har i Lægeurtehaven haft en dejlig sommer, med
et dejligt forpagterpar nemlig Katrine og Amanda.
Katrine og Amanda havde lavet kaffe og kage på
deres sidste dag i Lægeurtehaven. Og det var dejligt med så stort fremmøde.
Her i september har vi været heldige med, at Torben og Pia haft cafeen i weekenderne.
Nu skal vi snart til at søge efter nogen, der har lyst
til at forpagte cafeen til næste år.
Vi vil gerne have nogen der vil stå for cafeen i maj,
juni, juli og august i 2019.
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bruge mindst 20 kager, og bestyrelsen kan ikke
selv overkomme at lave så mange kager, så derfor
vil vi blive meget glade hvis nogle af jer vil give en
sponsorkage til arrangementet.
Ring til Birthe på 24484220 hvis du vil bage en kage.
Æblekage buffeten bliver onsdag d. 17. oktober kl.
14.00 i Lægeurtehaven. Pris for kaffe og fri æblekage bliver særdeles rimelig og alle er velkomne til at
deltage.
Venlig hilsen
Tove

Så hvis du kender nogen, der kunne være interesserede må du endelig sige til.
Dorte Knudsen
Formand for Lægeurtehaven
Lån mosteriet
Æbletræernes grene er tunge af frugt i år og mange
steder i fare for at knække under vægten. Hvis du
vil udnytte de mange æbler til dejlig æblemost –
nedfaldsæbler kan også bruges – kan du låne Lægeurtehavens effektive mosteri. Vi har stort skyllekar i god arbejdshøjde, kværn samt pladepresse og
pasteuriseringsudstyr med sterile 3 liters Bag in
Box poser. Det koster lidt at låne grejet, pengene
går til el, vand og slitage på pressen. Hvis du ikke
har prøvet før, hjælper vi dig gerne i gang. At lave
sin egen æblemost er en god familie aktivitet og
der er mulighed for at moste i hele september og
oktober.
Ring på 3028 6099 og bestil tid.
Æblekagebuffet
Sidste år fik vi ikke tilmeldinger nok til æblekage
konkurrencen. Men buffeten bagefter, hvor man
kan spise sig en mavepine til i diverse lækre æblekager, er så populær at vi vil forsøge at gennemføre denne del af arrangementet. Det vil sige, at der
bliver ikke æblekagekonkurrence i efterårsferien
i år, men i stedet en stor æblekagebuffet. Vi skal
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Hermed de seneste passagertal

2016
5507
6060
10215
6898

maj
Juni
Juli
august

2017
5186
6240
9419
6128

2018
6195
7196
11627
7967

Med venlig hilsen
Endelave Færgefart
www.mf-endelave.dk

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

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

Benny Rasmussen
Kongevejen 74
8789 Endelave
tlf. 75 61 56 56
Mobil. 29 78 00 23

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
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MANGE TAK
til alle dem, der var med til at fejre vores
sølvbryllup og gjorde dagen uforglemmelig.
Og tak for alle de fine gaver.
Det var helt overvældende.
Kærlig hilsen
Grete & Benny
VI TAKKER
alle de dejlige mennesker,
som gjorde vores dag til en minderig festdag.
Tak for alle gaverne.
Mange hilsner fra
Arne og Gerda

TUSIND TAK
for den store opmærksomhed
ved vores bryllup!
Vi havde en fantastisk dag
Kærlig hilsen
Le & Anders
Vores far
BJARNE KNUDSEN
19. februar 1939 - 26. august 2018
Er stille sovet ind
Vi siger tak for donationer, blomster og udvist
deltagelse ved vores fars begravelse
Peter, Lisbeth og Lotte

En hilsen fra Hamborg
Endelavebladet har via Jens Toft modtaget følgende hilsen fra den tysk/spanske familie,
der forulykkede på flyvepladsen søndagen før grundlovsdag.
Den unge tyske kvinde, Isabella, er blevet gift med sin spanske kæreste, Luis.
Og som de skriver: ”Mange tak. Uden jeres hjælp havde dette bryllup ikke været muligt”.
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Nyt fra foreningen

En stor tak til deltagere og sponsorer til årets sommer-sponsor-bankospil. Der var 140 deltagere med
god stemning i sommervejret. I år havde vi salg af
kort, drikkevarer og kage i gården.
Vores sponsorer til årets banko var:
Englefryd, Endelave Kro, Endelave Frisk Friland,
Endelave Grill & Cafe, Endelave Købmandshandel,
Vincent, Ø-butikken Lars Krogh, Ø-butikken Thomas Fenger, Ø-butikken Tove Yde, Ø-butikken Sanne Gyde & Mie Søvang, Ø-butikken Bolette Kristensen, Øffen & Bøffen, Glashuset Birkunst, Endelave
Service, Hornsyld Købmandsgård, Bjerre Kød, Murerfirmaet Dam og Hammelsvang, Lisas Blomster,
Inges Garn, Endelave Færgefart, Stourup Mink,
Havnebistroen i Snaptun, Kærhuset, Sandmanden,
Kongevejens Elite købmand, Lægeurtehavens Ø
Cafe + Margit Larsen som sponserede alle hindbærsnitterne.

Holdeplads på banegården, hvor
kommunes bil holder når du skal
med færgen fra Snaptun kl. 14.50
Øboere kan fremvise deres sygesikringskort som billet.

den venter med at sejle til rutebilen er fremme tlf.
På sportspladsen havde vi nogle hyggelige timer 40407217.
den 28.juli. Der var fodbold for alle aldre og skumbad for de yngre. Vejret var fint, og der var godt Midttrafik har igen ændret køreplanen. Der er ikke
salg af kolde drikke og slush-ice. Igen en rigtig en bus, der passer med færgeafgang kl. 14.50.
Horsens Kommune har en bil til rådighed der pashyggelig dag.
ser til denne afgang. Ønsker du at benytte denne
Bookingsystemet på færgen har stadig mange fejl, mulighed kontakt kørselskontoret på tlf. 76 29 35
og vi ser frem til den dag, hvor systemet fungerer. 55. Der har været stormøde omkring busrute 104.
Ved reservation af biler, skal man være på havnen Midttrafik ønsker igen at nedlægge denne rute.
med bilen 10 min. før afgang, hvilket nu bliver Horsens og Hedensted Kommune, som er berørt af
håndhævet. Er man der ikke 10 min før, mister denne beslutning har appelleret til Region Midt/
man sin reservation, også selv om man kommer Midttrafik at der skal forsøges i samarbejde at finde
med bilen inden alle chancebilisterne er kørt om- en anden løsning, og det er der nikket ja til.
bord. Hvis du kommer til Snaptun med rutebilen og
den er lidt forsinket, skal du ringe til færgen for at Der er borgermøde om fremtidens Endelave den 7.
oktober 12.00 i gymnastiksalen. Dette arrangement
skal være et startskud til en ny helhedsplan for Endelave og her er brug for jeres gode ideer. Vi håber
på stor tilslutning til mødet, fra såvel fastboende
som sommerhusfolk. Oplandsudvalget – som også
hedder ”17.4-udvalg vedrørende udvikling af lokalsamfund” og Endelave Beboerforening samarbejder
omkring denne helhedsplan. Der bliver serveret
sandwich og øl/vand.
Endelave har i år haft en super dejlig sommerstemning. Aktiv Ø har været en rigtig god reklame for
Endelave, som virkelig er blevet synliggjort – også
til fastlandet, sammen med alle de andre gode tiltag der har været på Endelave i denne sommer, og
vejret har jo været lige så fantastisk.
Vigtige datoer i oktober:
Søndag den 7. oktober kl. 12.00
Borgermøde i gymnastiksalen
Torsdag den 18. oktober kl. 19.00
Bankospil i gymnastiksalen
Bedste hilsner
Maja S. Hoé
Endelave Beboerforening

Fotos: Keld Dam
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Lidt stemningsbilleder fra sommerens arrangementer. Fotos: Maja Hoé og Keld Dam
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De kom, det regnede, de løb…
Vi var så godt forberedt. Der var holdt møder,
foretaget mange telefonsamtaler, skrevet lange lister. Alt var tjekket, dobbelttjekket, ja
endda trippeltjekket. Så nu kunne de bare
komme an – løberne altså.
Og det gjorde de. Men de var allerede godt
våde fra starten. Allerede i Snaptun blev de
mødt med masser af regn. Ved ankomsten til
Endelave holdt det tørt, og vi kiggede alle på
vores forskellige vejr-apps på vores telefoner.
Hvilken en skulle vi nu stole på? DMI, YR,
Vejr&Radar eller hvad de nu hedder? Det kunne jo egentlig være lige meget, for hvis det
ville regne, gjorde det jo det. Og det gjorde
det da så sandelig. Lige før start kom der en
byge, der var ved at skylle alt væk. Men det
er ikke for ingenting, at Endelave kaldes
”Solskinsøen i Kattegat”, for solen brød frem,
og løbet kunne startes.
Vi havde haft mange bekymringer om ruten
og prøvet forskellige tiltag for at forbedre de
Foto: Niels Johan D. Andersen
problemer, der var i dagene forud for løbet.
Det var dog omsonst med den regn, der kom
lige før løbet. Men stor respekt for løberne. De
tog det hele i stiv arm og løb lige igennem de store vandpytter. I det hele taget var der en rigtig god
stemning før, under og efter løbet.
På grund af regnen flyttede vi bagageopbevaringen ind i skolebygningen, men det fungerede også fint.
Løberne skulle jo helst have noget tørt tøj at tage på, når de kom tilbage til skolen.
I år havde vi også som forsøg arrangeret et 10 km-løb for en løbeklub, som havde ønsket dette. Ruten
for dette løb gik fra skolen ud ad Kongevejen til Havhornet. Herfra ned ad Lynger og rundt til vejen mod
Louisenlund. Forbi Louisenlund over til Havhornet, op til Kongevejen, hvor de løb til højre ad Kongevejen
ud til Tildehuset og derfra ad Strandvejen tilbage til skolen. En rute på ca. 9.6 km.
De skilte, vi havde lavet specielt til denne rute, fløj rundt
som propeller i vinden, så måske havde de ikke den store
virkning, men løberne fandt da ud af ruten.
Som sagt, var dette et forsøg, så der skal evalueres, før
der tages beslutning, om der skal tilbydes et 10 km-løb
næste år.
Forplejningen på skolen blev pga. regnen anrettet i gymnastiksalen. Det gjorde vi jo også sidste år, så det var
ikke noget problem. Og der var et overdådigt traktement,
som blev rost igen og igen. Så er der noget ved at gøre
de store forberedelser.
På grund af den kraftige regn lige før starten var der
kommet vand i tidtagerboksen, som gjorde at der opstod
en fejl på den. Der kom dog liv i den igen, men med den
forkerte tid. Der blev arbejdet hektisk på at rette op på
fejlen, og det lykkedes også hen ad vejen.
I år var det 15. gang, at Endelave Halvmaraton blev afholdt. Dette blev markeret ved, at de 2 løbere, der har
gennemført halvmaratonen samtlige 15 år fik et gavekort
til et kroophold på Endelave Kro og Gæstgiveri. Disse løbere var Jytte Nielsen og Torben B. Mikkelsen, begge fra
løbeklubben HLLH (Hedensted-Løsning LøbeHold). Endnu
engang et stor tillykke til dem begge!
Foto: Niels Johan D. Andersen
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De bedste placeringer i år var som følger:
Kvinder:
1. Linette Juel Bækgaard, Runnders.dk Silkeborg
2. Kirsten Sørensen, Køge
3. Helle Dahl-Hansen, HLLH
Mænd:
1. Søren Ejsing, HLLH
2. Søren Schultz Clausen, HLLH
3. Niels Præstiin, Vejle IF
Desuden blev der helt ekstraordinært i år uddelt en
præmie til den bedste udenlandske løber, som var
Dirk Zöller fra ASC Weissbachtal e.V. Wilnsdorf.
Om aftenen efter løbet, havde vi arrangeret fællesspisning for alle hjælpere. Vi fik maden leveret fra
kroen og havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik
vendt dagens begivenheder.
Der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet på
den ene eller den anden måde til gennemførelsen
af Endelave Halvmaraton – uden jer kunne det ikke
lade sig gøre!
Det blev et mindeværdigt halvmaraton,
men alt lykkedes på trods af problemerne med
vejret. Vi kan derfor konkludere, at løberne
kom, det regnede, de løb – og vi vandt alle!

Arkivfoto

På halvmaratongruppens vegne
Niels Johan D. Andersen

MUSEET
God sommer for museet
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Denne sæson har givet museet rigtig mange besøgende med i alt 18 grupper. Museet har været en
del af en dagtur til øen, som Ø-guiden Tove har arrangeret og været tovholder på.
Da rummene i museet er små, kan der kun være
plads til ca. 25 personer ad gangen, og det er også,
hvad der er passende til guidning i Lægeurtehaven.
Derfor bliver der byttet hold efter en time og det
har stort set fungeret fint, selv om det
er lidt af en øvelse at overholde tidsplanen ikke mindst af hensyn til spisningen
på kroen.
Alle havemøbler, både museets og byhavens har været flittig brugt og byhavens grønne oase er blevet meget rost.
Der er også kommet andre ind med deres picnic, som bagefter har aflagt museet et hyggeligt besøg!
Derudover har vi haft et enkelt arrangement den 18. juli i museumsgården,
nemlig ”tangdagen”, med Bjarne Ottesen som foredragsholder. Indledningsvis
fortalte Jette om brugen af tang i gamle
dage, så som tangmadrasser, tangtage,
som gødning i køkkenhaver.
Derefter underholdt Bjarne på engageret vis det lydhøre publikum med beretningen om nutidens tangeventyr, der
tog sin begyndelse ude ved Terneøen
her på Endelave og over tid er blevet til
en dynamisk familievirksomhed – Nordic

Tang – i Grenå. Herfra forarbejdes og distribueres
forskellige tangprodukter til brug i madlavning,
bagværk, spiritus osv. Der blev også uddelt smagsprøver som f.eks. forskellige pestotyper man kunne
nyde på dejlige tangboller, bagt af Mette.
Inge Grosen
Endelave Museum

Huset på Strandvejen 10 blev bygget ca. 1860 og var tangtækket. I
1952 blev taget, som øens sidste tangtag, revet ned og nymodens
eternitplader lagt op.
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Vil du se årets første bukke?
eller har du været den heldige!
Så kom til
BUKKEPRAL
Den 1. oktober kl 11.00
v/Bennys værksted
JAGTFORENINGENS
GENERALFORSAMLING
Den 2. oktober kl 20.00
v/Benny på Lynger 7.
dagsorden i flg vedtægterne
Der bliver serveret lidt til hals og gane
Foto fra 1. oktober 2017

Vil du gerne være medlem af jagtforeningen,
kan du tilmelde dig samme aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lav en madkurv og kom til

HØSTFEST

lørdag d. 13.oktober kl. 19.00
i gymnastiksalen
kom og dæk dit bord
mellem kl 11 og kl 12.
ALLE ER VELKOMMEN
Med venlig hilsen
Endelave Jagtforening

ER DU JÆGER?
SÅ KIG HER
SOL OP og NEDGANG
ENDELAVE 1.1.-8. OKTOBER
solopgang
1-10 kl 7.21
2-10 kl 7.23
3-10 kl 7.25
4-10 kl 7.27
5-10 kl 7.29
6-10 kl 7.31
7-10 kl 7.33
8-10 kl 7.35

solnedgang
kl 18.55
kl 18.52
kl 18.49
kl 18.47
kl 18.44
kl 18.42
kl 18.39
kl 18.37

knæk & bræk!
Foto fra 1. oktober 2017
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PEJSETRÆ FRA
LOUISENLUND SÆLGES
Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter
Sanke træ op til 12 cm i diameter
Afhentet pr. rummeter 100 Kr.
Andre længder og kløvet træ efter aftale
Levering efter aftale

Henvendelse på tlf. 40 56 31 94 eller 40 18 00 20

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•

Robotsvejsning
Smedearbejde
Pladearbejde
Fremstilling af stålstel til
møbelindustrien
Butiksinventar
Enkeltstyks- og seriearbejde
Produktudvikling, vi deltager
gerne i prototype udviklingen

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

Mere end 30 års erfaring

•
•
•
•

Læs mere og book online:
www.louisenlund-endelave.dk
Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk

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

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 8. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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Det røde hybenhjerte
I kender nok alle den dejlige Sensommersang, Septembers himmel er så blå, skrevet af Alex Garff i 1949.
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Her ser vi forbindelserne tilbage gennem det forgangne år. At der stadig er en rest af forårets bebudere tilbage, lærken, og den spirende rug. Og videre gennem sommeren med det saftige græs, den stillestående forventning til fremtiden og væksten. Selv om det er
efterår, så lever foråret og sommeren med i vores bevidsthed; for uden de to årstider, så ville der ikke være en høst. Sangen giver
videre i sine naturbeskrivelser alle de billeder vi forbinder med efteråret.
Efteråret viser naturen i en anden mangfoldighed end foråret. Ved forårstide er alt grønt og spirende, det strutter af livslyst og vilje
til at suge livet til sig. At bruge lyset til at vokse ved.
Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder

Og så hører vi her hvordan efteråret markerer sig alt efter sin art. De forskellige blomster og træer skiller sig ud fra hinanden; den
ensartede grønne ungdom bliver til en høsttid med farver fra hele paletten. Ja farver som vi næsten ikke kan lave med menneskehånd. Hvert enkelt træ kan står med så mange farver i sit løv, og en helt anden farve i sin frugt. Så rig og nuanceret er efteråret, høsttiden. Og samtidig så er høsttiden også et varsel om den kommende vinter. Solen tager af og bladene forsvinder efterhånden. Og
træerne står som konturer, og minder om det de var. Ikke døde, men ventende.
Alex Garff slutter så fint ved at sætte os, mennesket ind i disse årstider; at vi som naturen, som natur, også har disse tider i os:
At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

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

Vielser og velsignelser
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

Line & Martin Agersnap-Grevy
30. juni

Le & Anders Møller-Agersnap
18. august

Helene Hartvig & Brian Andersen
18. august

Begravelse
Bjarne Knudsen
1. september
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Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

I vores moderne tid er sloganet for livet blevet ”Lev
stærkt – dø ung”. Det er som sommerblomsten, der
ikke sætter frugt, men kun vil være i al sin ydre
skønhed, der jo som bekendt kun varer så kort. Meningen med livet er at sætte frugt, siger Alex Garff.
Men livet bliver ikke lettere af, at man bærer på sit
livs frugt. For man har alle de nuancer i sig, som gør,
at man kan forstå så meget mere, end man kunne
som ung. Modenhedens milde magt er at kunne forstå. At kunne sætte sig ind i andre mennesker liv og
færden. Ikke fordi man kan give svar på alle spørgsmål. Jo større viden jo flere begavede spørgsmål kan
man stille. Så måske er det på spørgsmålene vi kan
høre, at hybenhjertet stadig banker, at bag den falmede rosendragt leves der altid med i det liv, som frugterne lever.
På samme måde som vi håber, at Gud lever med i vores, hans frugters, liv. Så vi
kan være sikre på, at der er et hybenhjerte, der slår for os alle.

Jens Peder Baggesgaard

Gudstjenester
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i
Endelave Kirke kl. 11.05

OKTOBER
søndag d. 7.

søndag d. 21. 21. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

NOVEMBER
søndag d. 4.

Korbesøg i Endelave Kirke

Høstgudstjeneste
Jens Peder Baggesgaard

Allehelgen kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 18. 25. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

Ved høstgudstjenesten, søndag
den 7. oktober, medvirker Cantica Børnekor fra Vor Frelsers
Kirke i Horsens. I lighed med
de sidste par år tager alle børnene en weekend på øen, hvor de
siden fredag aften har arbejdet,
hygget og sovet på skolen. Koret tæller en 10-15 børn fra 3-6.
klasse fra hele Horsens og opland, og ved højmessen vil de foruden at synge med på de
almindelige fællessalmer - udsmykke tjenesten med nogle
sange i løbet af tjenesten. Koret
ledes af organist Nicolai Skovgaard Nielsen, der også vil spille denne søndag.

DECEMBER
onsdag d. 5.

Adventsfest i Præstegården

Allehelgensgudstjeneste
Traditionen tro holder vi allehelgen, hvor vi mindes dem der er gået foran os til de
evige boliger. Vi læser navnene op å de døde og bisatte fra sogne denne aften, som
plejer at være rigtig stemningsfuld; måske netop fordi døden er en virkelighed vi
alle kan forholde os til; vi har alle oplevet at miste; og vi ved at en dag står der nogen tilbage efter de har mistet os.

Adventsfest
Menighedsrådet holder adventsfest i Præstegården onsdag d. 5. december kl. 19.30.
Mere i næste blad
Jens Peder Baggesgaard

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

13

STRIKKE-EVENT

ENDELAVEBLADET // 16. ÅRGANG 2018

Nogen har tænkt sit – men svaret var enkelt.
Folk er uforvarende tog færgen fra Snaptun mod Endelave lørdag, d. 15. september kunne med undren konstatere, at de var
kommet i selskab med ualmindelig mange kvinder med glødende pinde i hænderne. Forklaringen på dette var imidlertid helt
enkelt det, at der på denne dag var indbudt til strikkeevent på
øen.
Som det nok er de fleste bekendt, har vi en hyggelig strikkeklub
på Endelave, hvor vi i vinterhalvåret kan være op til 17 strikkende og snakkende damer, der mødes hos Mie hver mandag. Der
bliver selvsagt talt om mangt og meget, bl.a. mønstre, garn og
teknikker. Bag alle disse ting er der personer der har specialiseret sig i strikkedesign.
En af dem er Annette Danielsen, og hende havde vi været så
heldige at få til at komme og dele ud af sine guldkorn. Annette
er ikke bare en dygtig strikker og designer, der har udgivet et
stort antal bøger. Det viste sig, at hun også er ganske underholdende og godt selskab, der med humor delte ud af sine erfaringer og fortællinger om, hvorfra hun fik sin inspiration. Endvidere
fik hun sat os alle i gang med garn og pinde for at afprøve forskellige teknikker.
Vi var 65 strikkeglade kvinder der deltog i arrangementet der
blev holdt i gymnastiksalen. Flere kunne vi ikke være, og det var
ærgerligt for de ca. 100 personer som Mie måtte skuffe med beskeden om, at alt var optaget. Trøsten
kan være, at Annette har sagt ja til at
komme igen næste år, så der bliver en
ny chance.

Foto Kirsten Nielsen

Tak til Mie og alle andre der var med
til at få arrangementet på benene med
alt fra aftaler, opstilling af borde og
stole, blomster, forplejning og ikke
mindste den gode stemning.
Hilsen Hanne Nyholt

Foto Kirsten Nielsen

Endelave Kro ogGæstgiveri
Hyggelige efterårsaktiviteter på Kroen
mandag d. 15. oktober 2018: Mørkning på Kroen kl. 14.00 til 17.00
Bag dine egne småkager (20,-), levende lys, læsehjørne og bogbyttecentral
onsdag d. 17. oktober 2018: Dæk dit eget efterårsbord til en hyggelig middag kl. 17.00
Dagens middag, voksne kr. 80,- / børn kr. 40,- Præmie til det flotteste bord. Tilmelding nødvendig

Skiftende åbningstider - læs mere og se menu på vores hjemmeside
Hold også øje med pælene - og like vores side på Facebook
Kongevejen 15

14

-

8789 Endelave

-

Tlf. 21 43 14 15 -

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk

HAV– OG DAMBRUG NEJ TAK

ENDELAVEBLADET // 16. ÅRGANG 2018

Årsmøde i Foreningen Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak
Foreningen Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak /
EndelaveGruppen har på årsmødet d. 19. maj i år
fået nye vedtægter. Ved udarbejdelsen af disse
vedtægter var det vigtigt, at der blev skabt en tydelig arbejdsdeling mellem denne forening og Endelave Beboerforening.
Foreningens formål er nu udelukkende at fremme
beskyttelse og skånsom benyttelse af Endelave og
omgivende hav, herunder Natura 2000 område nr.
56, øge formidling af områdets naturværdier, og
virke for en natur- og miljøskånsom erhvervsudvikling. Denne profil for foreningen understreges af, at
foreningens supplerende navn fremover er ændret
fra EndelaveGruppen til Endelave Natur og Miljø.
På den måde ønsker vi at yde en indsats for Endelaves natur og miljø uden at komme i konflikt med
beboerforeningen. Vi vil i stedet gerne samarbejde
med beboerforeningen om konkrete problemer.
Foreningen blev skabt i feb. 2014, som reaktion på
udsigten til et havbrug lidt syd for Endelave, og der
er siden brugt mange kræfter på at modvirke havbrug lokalt, regionalt og nationalt.
Bestyrelsen af foreningen har siden starten bestået
af Bent Hindrup Andersen, Jørgen Burchardt, Jørgen Rabøl, Line Munk Olsen, Danna Borg og Anders
Grosen.

Sommerstemning fra stranden ved Aktiv Ø

Læs mere på foreningens hjemmeside: http://
www.endelave-hav-og-dambrug-nej-tak.dk/
Medlemskab af foreningen er indtil videre gratis og
tegnes hos Anders Grosen: grosenvejle@gmail.com
Med venlig hilsen
Anders Grosen
Talsmand for foreningen

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk
Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk

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
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AKTIV Ø
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Aktiv Ø sætter turbo på efterårsferien. Her kan du se idrætsforeningens program, der
er med til at skabe bevægelse og sved på panden i uge 42.
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Ø-BUTIKKEN
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Så er Ø-butikkens første sæson ved at være gået. Alle turismeaktører på Endelave har vist haft en forrygende sommer på grund af de smukke vejr, og det kan Ø-butikken også tilslutte sig.
Det hele er gået over al forventning og de 14 småproducenter, som leverer varer til butikken er godt tilfredse med salget.
Turisterne (og øboerne) er glade for at der igen er en butik i Lægeurtehaven og det har fungeret fint
med at producenterne har skiftedes til at passe butikken. Hvis vi skal pege på et problem, skulle det da
lige være at vi sommetider har haft svært ved at holde varer nok på hylderne.
Strikkedamernes pinde har nærmest været rødglødende, for selv i sommervarmen har der været stor
interesse for de hjemmegjorte sokker og trøjer.
For de øboere der ikke nåede op i Ø-butikken i sommer kommer her lige en opsummering af hvad vi har,
for så kan man nemlig nå at komme og besøge os i efterårsferien: bøger af lokale forfattere, Endelaveøl,
keramik, Endelavespegepølser, glasting, strikket babytøj, trøjer, sokker mm, lokalt og økologisk dalarhvedemel, Endelavehonning, garn fra lokale får, fuglebade af beton, hjemmegjorte bolsjer, shampoo og
cremer med urter, krydderolier og eddiker, urtesalt, dramurter, marmelade med mere.
Alt tyder på, at Ø-butikken åbner igen til næste forår, og der er også nogle planer på vej om et julemarked sammen med Lægeurtehaven og interesserede bodholdere.
I efterårsferien holder vi åbent lørdag d. 13.10,
søndag d. 14.10, onsdag d. 17.10 samt
lørdag d. 20.10. Alle dage kl. 11 – 15.
Husk at der også er stor æblekagebuffet
onsdag kl. 14 i Lægeurtehaven.
Vel mødt, vi glæder os til at se jer.
På vegne af Ø-butikken
Tove
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Normalt efterår?

sten hver dag, og
vi finder så resterne af hans måltid i
et hjørne, hvor
omkring halvdelen
ligger efterladt. Så
noget af det første
vi gør om morgenen er en inspektionstur rundt, hvor
han plejer at holde
sit måltid. Det lyder måske som
om, at vi ikke fodrer ham godt nok,
men der står altid
katte-kugler
og
Arkivfoto
våd-mad til den
Børge Birkmose
”slog”. Andre katte, vi har haft gennem tiden, har altid nøjedes med max. 2 kaniner, så havde de fået
afsmag for dette bytte. Men Flintstone, som den
tidligere ejer af katten kaldte ham, spiser blot den
del af kaninen, den kan lide. Således også kun
rygkødet af en mus, når den tid kommer, hvor de
søger ind i husene.

Kaninerne har det rigtig godt for tiden, uden sygdom og ses overalt, så vore turister ikke skal nøjes
med at se på nogle jernskabeloner af kaniner, men
kan se dem live ved højlys dag. – Her i vor egen
have er de nu flyttet ind i en stor jorddynge mellem
nogle træer, og de har haft travlt med at grave nye
huler. Jeg har ikke noget imod at huse disse søde
væsener, da de hjælper mig med at holde græsset
nede i passende højde. Men jeg må dog hale plæneklipperen frem en gang imellem, da de ikke kan
følge med græssets vækst, og jeg meget imod min
vilje må ud og hjælpe dem. – Vort domesticerede
rovdyr – katten – synes også godt om kaninerne,
men på en noget anden måde end os. Han – en
hellig Burma – kommer ind med en kaninunge næ-

Rådyrene ser vi ikke så meget til i denne tid. Bukkene har vel travlt rundt omkring, eller også er der
ikke så mange af disse smukke dyr mere, efter at
der har været sygdom blandt dem, hvor man kunne
se, at de ikke kunne holde sig rene i bagdelen og
havde besvær med maven. Det er dog længe siden,
jeg har set noget til dette udslag af rådyr-sygen,
som næsten udryddede bestanden på Fyn. Vi kan
kun håbe, at det er overstået i denne omgang, så
resten af bestanden er blevet immun. – Rævene
ser jeg heller ikke noget til, men der findes sikkert
en passende bestand, så der også bliver lidt til rævejagterne til vinter. – Sælerne går det også godt
for. Der er fundet nogle døde sæler rundt omkring
langs strandene, men med en så stor bestand, som
vi har i vore farvande omkring Endelave, vil der altid falde nogle fra af alderdom og andre uheldige
tilstande. Men på Møllegrunden og Svanegrunden
er der op mod 1000 sæler, - kun spættet sæl og
heldigvis ingen gråsæler, som man har problemer
med omkring Bornholm, hvor man har åbnet op for
jagt på gråsæl. De gør stor skade på fiskernes redskaber, og er samtidig mellem-vært for nogle indvoldsorm, som senere overføres til torskefiskene. –
Med så stor en bestand må der opstå problemer
med fødeemner og måske også sygdom. Sælpesten
ser vi jo med en gang imellem, når der bliver for
mange individer, og det kunne jo hurtigt blive aktuelt igen. – Her ville det jo nok være på sin plads
med en jagttid på spættet sæl, så den store vækst i
bestanden bliver reduceret og jævnet ud. Der vil
altid være plads til det halve antal sæler i vort område. Fiskebestandene kunne bære påvirkningen
fra sælerne, og der ville være mad til alle – også til
de optimistiske fritidsfiskere.

Efter sådan en sommer, vi lige har taget afsked
med, hvor man følte sig hensat til sydlige vejrforhold, er det vanskeligt at omstille sig til vort dejlige
omskiftende danske vejr. Og man må sige, at vi er
kommet tilbage til det, vi kender med blæst og
regn i perioder, som om vejrguderne har besluttet,
at nu skal vi have al den nedbør, som vi har manglet hele sommeren. – Det har også sin charme, da
det har kaldt andre af naturens frugter frem - nemlig svampene. Her må vi godt nok kigge lidt misundeligt til andre egne af landet, hvor det bugner af
arter. Her på vor skønne ø er det begrænset, hvor
mange gode spiselige arter der findes. F.eks.
mangler vi nogle af de ægte kantareller, men vi må
nøjes med orange kantarel, som ikke er ægte og af
mange ikke regnes blandt de spiselige svampe. Måske kunne vi bede nogle af vore venner om at tage
nogle friskplukkede kantareller med til Endelave, og
de så drysser nogle af svampesporerne på passende steder, så vi også her kan træffe disse skønne
og velsmagende svampe i vor ellers skønne natur.
– Vi kunne måske bytte med en af vore egne arter,
og her kommer landsbychampignon helt klart frem,
som den mest interessante art, da det er den største champignon med en fuldt udsprunget hat på
over 20 cm.

Glashuset

Birkunst

Glaskunst fra eget værksted
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!

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44
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Ude på vandet træffer vi stadig på makrel-stimer,
skønt sæsonen for denne dejlige fisk er ved at være ovre. Der er blevet landet en del i sæsonen, og
jeg fik besked på ikke at komme hjem med flere,

NATUREN OMKRING OS
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selvom jeg ikke havde problemer med at komme af med
dem. Men når de forlader området, får rejerne fred. De
har måttet holde for som føde for disse grådige rovfisk.
Måske har de jaget rejerne ind på det lave vand, så det
er værd at prøve og gå tangbuskene efter med ketsjeren igen. Det plejer dog først være et stykke hen i oktober, der igen er ved at være liv her. – Fladfiskene er ikke kommet ind på fladen i bugten endnu. Flere har prøvet, og måske fået en enkelt skrubbe med hjem, men
udbyttet står ikke i forhold til anstrengelserne med så
dårligt resultat. Ørrederne skulle snart være til at komme i tale, da vandtemperaturen nærmer sig, hvor de
igen får appetitten tilbage. Hele sommeren har man
skullet fiske om natten, eller have været meget heldig/
dygtig til at fiske. – Multer er der ikke kommet beretninger om. Vi plejer gerne at kunne se dem svømme rundt
ude i havnen i bestemte ruter. Og fangster er der ikke
kommet info om. Vandtemperaturen har ellers været så
høj, at de har kunnet komme rundt om Skagen eller
gennem Limfjorden, så vi igen har fået besøg af gydemodne fisk, så en ny bestand kunne blive dannet, som
vi så tilbage i 90-erne. Vi må dog væbne os med tålmodighed og se, om de ikke dukker op på denne tid eller til
næste forår. – Knæk og bræk!
Børge Birkmose
Arkivfoto
Børge Birkmose
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ENDELAVES HISTORIE
Endelaves vej ind i Horsens Kommune

Danmark var siden kristendommens indførelse inddelt i sogne, som omfattede det område, hvorfra
folk søgte til en bestemt kirke, og der blev betalt
tiende mm. I 1803 blev det bestemt, at de værdigt
trængendes forsørgelse skulle ske efter en inddeling i sognedistrikter, normalt sogne, og Endelave
sogn udgjorde sit eget distrikt. Hvert distrikt skulle
have sin egen fattigbestyrelse og sin egen fattigkasse. I 1814 oprettedes skolekommissioner i
samme distrikter med ansvar for den nu indførte
landsomfattende folkeskole.
I 1842 blev disse opgaver samlet i sognekommuner ledet af sogneforstanderskaber, der fra 1867 til
1970 hed sogneråd. Sognerådene stod for forvaltning af fattig-, skole- og vejvæsenet, og de havde
høringsret i sager omkring bevillinger, sundhed og
dele af retshåndhævelsen. I løbet af perioden blev
sognerådene tillagt en bred vifte af opgaver inden
for socialvæsen, undervisning, kultur, bygnings- og
sundhedsvæsen og vej- og brandvæsen, næringstilladelser, havnevæsen, hegn, vandforsyning og
kloak.
Landet var inddelt i 24 amter fra 1793 til 1970.
Amterne var ledet af amtsråd, der førte tilsyn med
amtets sognekommuner, og mange beslutninger i
sognekommunerne kunne kun gennemføres med
amtsrådets godkendelse. Derudover administrerede amtsrådet bl.a. sygehusvæsen, vejvæsen og
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visse dele af skolevæsenet. Endelave var underlagt
Skanderborg Amt.
Indenrigsministeriet vurderede i en rapport i 1966,
at der var behov for en landsomfattende kommunalreform. Hvis en kommune skulle kunne levere
en effektiv service til sine indbyggere, måtte kommunen ikke have færre end 5000-6000 indbyggere, hvilket på denne tid var et tilstrækkeligt grundlag for et alderdomshjem og en skole. Samtidig var
en række byer vokset så kraftigt, at de havde
bredt sig langt ind i omegnskommunerne, og derfor var der behov for, at sammenhængende byområder blev samlet i nye storkommuner. Hvert
amtsråd skulle derfor komme med forslag til kommunesammenlægninger indenfor amtet.
Horsens Folkeblad 7.6.1966: ”I Skanderborg amtsraadsmøde i dag forelagdes efter aars krævende
arbejde den bebudede skitse til kommunesammenlægninger i Skanderborg amtsraadskreds.
De oprindelige 38 sognekommuner i amtet blev
nedskaaret til 34 ved syv kommuners sammenlægning til tre storkommuner 1. april i aar: Brædstrup, Ry og Hammel. Men i den skitse, der i dag
af amtmand Niels Møllmann blev lagt paa amtsraadets bord, foreslaas 34 sognekommuner reduceret
til kun 14.” 13 af de kommende storkommuner bestod af 2-4 gamle sognekommuner, mens Endelave som den eneste skulle fortsætte som selvstændig kommune. Et kort understregede, at Endelave
stod tilbage, som den
ingen andre ville lege
med!
Det var et skræmmende perspektiv for Endelave sogneråd og for
resten af øens befolkning. Folketallet på Endelave
var
dengang
jævnt faldende med
510 indbyggere i 1945,
438 i 1955 og 317 i
1965. Samtidig var øen
ikke i stand til at drive
og finansiere et moderne
velfærdssamfund
alene, så det var oplagt, at Endelave måtte
finde nogen at samarbejde med udenfor øen.

Sort-hvidt kort i HF 1966: Forslag til nye kommuner i Skanderborg Amt.
Horsens storkommune 1970-2006 er vist med blåt og rødt.
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Længe skete der ikke
noget særligt, men HF
kunne 3.2.1968 oplyse,
at Horsens Byråd havde
indkaldt repræsentanter
for 19 sogneråd og 2
amtsråd til orienteringsmøde i Horsens, hvor
en repræsentant for
kommunalreformkommisionen ville give en
bred redegørelse om
problemerne ved kom-

ENDELAVES HISTORIE
munesammenlægningerne. ”Alle har sagt ja med
undtagelse af Endelave, fordi deltagerne herfra ikke
kan komme frem og tilbage samme dag. Endelave
har imidlertid faaet løfte om en privat drøftelse med
Horsens paa et senere tidspunkt, saa ogsaa denne
kommune kan faa den nødvendige orientering.”
HF 6.8.1968: ”Horsens Byråds kasse og regnskabsudvalg blev i går transporteret i havnens motorbåd
til Endelave, hvor byrådsmedlemmerne på molen
blev modtaget af øens sogneråd med sognerådsformand Karl Tang i spidsen. Formålet med besøget
var at forhandle om Endelaves eventuelle sammenslutning med den kommende Horsens storkommune, noget som ø-samfundet er stærkt interesseret
i.”
Borgmester Ove Jensen, Horsens i HF: ”Efter ankomsten drak vi kaffe i skolen og kørte derefter øen
rundt. På nordspidsen er man ved at frede et areal
på 300 tønder land, hvor der ikke må bygges. Endelave er en dejlig ø med venlige mennesker og
mange smukke, gamle bygninger. Desværre går
befolkningstallet stadig tilbage, og der bor i dag
kun 281 mennesker på øen.”
”De problemer, Endelave har, mener man bedre
kan løses gennem en sammenlægning med Horsens. I Skanderborg står Endelave stadig opført
som storkommune nr. 14, men på øen mener man
ikke, at kunne vedblive at stå som en selvstændig
kommune. Tanken har været rejst om Endelaves
sammenlægning med Glud-Skjold, men sognerådet
gav udtryk for, at man hellere vil være sammen
med Horsens. Vi kunne naturligvis ikke afgive noget løfte om en sammenlægning, men lovede at
overveje spørgsmålet.”
I de følgende måneder etablerede Horsens og 6
omegnskommuner et 23 mands udvalg med repræsentanter for kommunerne til at forberede sammenlægning af disse kommuner til Horsens storkommune. Endelave deltog ikke i dette udvalgsarbejde.
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lægningen vil der formentlig kunne opnås bred
enighed om, at Endelave skal med i Horsens storkommune. Det er dermed otte kommuner, der sluttes sammen i én. I forvejen er Horsens repræsenteret med fem medlemmer i udvalget, mens seks
kommuner har hver tre repræsentanter. For et årstid siden forhandlede Horsens byråds kasse- og
regnskabsudvalg med Endelave, som gerne ville
med i storkommunen. Efter henstilling lod Endelave
sogneråd dette ønske gå videre til kommunalreformkommissionen.”
”For at drøfte sagen på stedet sejlede 23 mands
udvalget i går med ”Ravnsborg” til Endelave. Under
forhandlingen med sognerådet viste det sig, at indstillingen overfor tanken om at få Endelave med var
yderst velvillig. Flere af kommunerne er gået ind
for Endelave, mens et par stykker først skulle have
endelig accept på et sognerådsmøde. Bl.a. Horsens
kommune har enstemmigt tiltrådt, at Endelave bliver kommune nr. 8. – Vi havde en grundig forhandling med Endelave sogneråd, og jeg mener ikke, at
eventuelle problemer er større, end de nok kan løses, siger borgmester Ove Jensen.”
HF 26.8.1969: ”23 mands udvalget, der er sammensat af medlemmer af de kommunale styrelser i
Horsens og seks omegnskommuner, drøftede på et
møde i går budgettet, og efter hvad borgmester
Ove Jensen oplyser, opnåedes der 100 procent
enighed om det forelagte budget, som nu indstilles
til fælleskommunalbestyrelsens vedtagelse.”
”Endelave sogneråd var ikke repræsenteret på mødet i går, idet der ventes på endelig konfirmation
fra indenrigsministeriet af, at Endelave indgår i
storkommunen. De hidtidige medlemmer af det
kommunale ”makkerskab” er enige om, at man
gerne vil have Endelave med. Dette er meddelt
kommunalreformkommissionen, som – efter en direkte henvendelse fra Endelave – skal træffe den
endelige afgørelse. Spørgsmålet ventes afklaret så
betids, at også Endelave sogneråd vil være repræsenteret ved budgettets 1. behandling.”

HF 2.7.1969: ”I Horsens byråds møde i går forelå
fra Skanderborg amtsråd forespørgsel om, hvorvidt
Horsens kommune vil være indforstået med en
sammenlægning med Endelave. Sammenlægningen
vil i givet fald være på linie med den praksis, som
kendes fra, hvor der er ø-problemer, idet man i sådanne områder går ud fra, at udskibningshavnen er
den naturlige sammenlægningsby.” I 1950’erne var
der stadig daglig skibsforbindelse til Horsens, og i
1969 var der på alle hverdage forbindelse direkte til
Horsens.
”Endelave ønsker, at denne kommune bliver sammenlagt med Horsens kommune fra 1. april 1970 –
Det er enstemmigt vedtaget af sognerådet, som
mener, at der blandt øens beboere er stærkt flertal
for en sådan løsning. Byrådet [i Horsens] vedtog at
foreslå 23-mands udvalget overfor kommunalreformkommissionen at anbefale Endelaves sammenlægning med den kommende Horsens storkommune.”

Resultatet blev, at Endelave indgik som den ottende kommune i den nye Horsens storkommune 1.
april 1970, men forud gik godt 3 foruroligende år
for den lille ø langt ude i Kattegat. I næste artikel
vil vi se på følgerne for øen af kommunalreformen.

HF 12.8.1969: ”På et møde på rådhuset i morgen i
23 mands udvalget vedrørende kommunesammen-

Borgmester Ove Jensen, Horsens, og
sognerådsformand Karl Iver Tang, Endelave.
Horsens Folkeblad

Anders Grosen
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ÅBNINGSTIDER M.M.
BIBLIOTEKET

75 68 95 98
KONGEVEJEN 26

00

onsdag
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00

15

POSTBUTIKKEN

- 17

51 22 02 82
KONGEVEJEN 17

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

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

30 36 91 75

75 68 90 23

ENDELAVE LÆGEHUS
Lægen
er på øen

KONGEVEJEN 48

00

onsdag
torsdag

00

10
- 17
800 - 1200

•

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 færgepersonale.

•

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

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)

•

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

•

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

Ved alvorlig skade eller akut opstået
alvorlig sygdom, ring 112

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.

onsdag mulighed for aftenkonsultation

Åben konsultation
onsdag og torsdag

1030 - 1200

og efter aftale

HORSENS KOMMUNE

1000 - 1500

GODS TIL ENDELAVE

www.endelave.dk

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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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

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Spildevand / kloak

SAMN Forsyning

20 80 13 50

Vandforsyning

SAMN Forsyning

76 26 87 00

FORENINGER, BESTYRELSER M.M.
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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 / Aktiv Ø

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

Kontaktperson

Bente Skovgaard

51 58 99 71

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
Sommer på Endelave musikforening

Repræsentant
Kontaktperson

Jens Laurits Olsen
Lars Møller

21 29 93 50
60 25 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Støtteforeningen For Endelave Kro

Formand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23
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