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Jeg har modtaget stafetten 
efter Helle Brandt-Hansen 
 
Min relation til  
Endelave 
Jeg har altid været bekendt 
med at Endelave er en ø i 
Kattegat. 
Og endda med færgeafgang 
fra Horsens havn i mine 
barndomsår. 

Men nej tak, jeg ønskede ikke at tage med til øen 
da KFUK Spejderne skulle på weekendtur. 
Jeg blev på kajen i Horsens og vinkede til dem. 
I 1991 var jeg på Endelave for første gang, sam-
men med min mand Allan Hansen, som er kommet 
på øen siden 1973 – Allan brugte alt sin fritid/ferie 
hos Elsa og Jørgen. 
Hvad jeg mente om øen på dette tidspunkt bliver 
MIN hemmelighed. 
Rimeligt hurtigt var der familieforøgelse: Rasmus i 
1993 og Amalie i 1994 
I mange år var alle ferier på NYGÅRD - Endelave, 
og ”HELST I HØST” 
Men vi nød tiden med hinanden, og de mange be-
søgende gæster, både fra øen og fra fastlandet. 
Gennem mit arbejde ved Horsens Kommune var vi 
heldige, at vi kunne leje kommunens sommerhus 
på Soldugvej. 
Efter 2 år tog vi en ø-pause. Vi havde købt hus på 
fastlandet, så der var nok at tage fat i. 
Men vi kom stadigvæk i weekender, når Jørgen 
havde brug for hjælp til pasning af gården, når de 
var bortrejst. 
Sommeren 2003-2005 spurgte Allans søster Lone, 
om vi skulle leje en af lejlighederne i Firkanten på 
helårsbasis, det blev ubeset og spontant aftalt. 
Juni 2005 købte vi (ude i Liebhaverkvarteret) Ve-
sterby 39. 
Kort tid efter spurgte Rasmus ind til, om han kunne 
blive konfirmeret på øen, det udviklede sig hurtigt 
til, om det var muligt, at bo på øen og gå i skole 
der. 
Kunne vi opfylde begge børns ønsker, om at opleve 
og leve i et mindre ø samfund? 
Og kunne vi få vores dagligdag til at hænge sam-
men? 
Kunne jeg få orlov i et år? 
Kunne Allan og jeg leve hver for sig, og kun ses i 
weekender og helligdage, og kunne det hænge øko-
nomisk sammen. Der var meget, der skulle falde på 
plads, for at vi til sidst kunne blive øboere. 
Beslutningen blev taget, da det lykkedes med orlov, 
og frigørelse af børnene fra Sct. Ibs Skole. 

Så vi rykkede teltpælene op for, at påbegynde vo-
res nye liv som øboere i august måned 2006. 
Mit orlovsliv ophørte hurtigt, da jeg blev kontaktet 
af Horsens Kommune, om jeg kunne være behjæl-
pelig i hjemmeplejen på øen. 
Jeg troede selv, at det kun skulle dreje sig om 1 år. 
Da jeg var klar til at vende tilbage til mit gamle job, 
fik jeg pludselig en ny udfordring. Amalie spurgte 
ind til, om vi kunne tage et år mere på øen - det er 
så 12 år siden. 
Jeg har stadigvæk mit virke i hjemmeplejen, og ny-
der i dag, at mine arbejdstimer er tilpasset, så jeg 
kan dele ølivet med fastlandslivet. 
Og uanset hvilken vej færgen sejler, så skal 
jeg hjem. 
 
Vipse 
Jeg sender Stafetten videre til Poul Erik Blume 

www.EndelaveBladet.dk 

2 Stefetten 7 Julehilsen fra Jens Toft 18 Nyttige numre 

3 Kalenderen 8 Fartplan 19 Om bladet 

3 Endelave ApS 10 Kirkebladet 20 Bagdøren 

4 Færgefarten 12 Naturen omkring os   

5 Biblioteket 13 Aktiv Ø   

5 Lægeurtehaven 14 Museet   

5 EFK 16 Endelaves historie   

6 Beboerforeningen 18 Åbningstider mv   

STAFETTEN 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
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Vesterby 39 før 2005 

Vesterby 39 2018 
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KALENDEREN 
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lørdag d. 16. februar 2019 kl. 11.00 

Generalforsamling i 
Endelave Lægurtehave 

 
lørdag d. 23. februar 2019 kl. 13.00 

Generalforsamling i Beboerforeningen 
Endelave Skole 

 
lørdag d. 23. februar 2019 kl. 15.00 

Ølsmagning 
Møllehuset 

 
 

torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.30 
Generalforsamling i Museet 

Endelave Bibliotek 
 

torsdag d. 21. marts 2019 kl. 15.00 
Kulturarrangement på 

Endelave Biblotek 
 

Lørdag d. 30. marts 2019 kl. 13.00 
Kj-øller og Banjo-Kaj 

Møllehuset 
 
 
 

ENDELAVE APS 
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Kort nyt fra Endelave ApS 
 
Der er ordinær generalforsamling i Endelave ApS og Støtteforeningen For Endelave Kro lørdag d. 4. maj 
2019 med efterfølgende arbejdsdag. 
I år skal vi ikke male facade, men vi har masser af andre opgaver der skal klares, så håber vi ser så 
mange som muligt :-) 
 
Samtidig vil vi i ApS’et gerne fejre og markere for anpartshavere og støttemedlemmer, at det i juni 2019 
er 10 år siden vi genåbnede Endelave Kro. Det gør vi lørdag d. 1. juni 2019. Vi er i gang med planlæg-
ningen - og I får mere info i Kronyt! 
 
Bestyrelsen 

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

FRA 1. FEBRUAR ER VI KLAR PÅ KROEN IGEN 
 

Vi glæder os til at byde jer velkommen 
 
 

1. MARTS HAR VI VÆRET PÅ KROEN I ÉT ÅR 
 

Og den dag byder vi jer på Gullaschsuppe som for et år siden. 
Lad os fejre det sammen! 

 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

 

Skiftende åbningstider - læs mere og se menu på vores hjemmeside 

 

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

Foto: Tove Yde 
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, 8789 Endelave 

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

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

Benny RasmussenBenny RasmussenBenny RasmussenBenny Rasmussen    
Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 
8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave    
tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56    
Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23    

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

Repræsentanter fra Endelave Beboerfor-
ening var til møde med Regionen d. 23. ja-
nuar 2019. Årsagen var, at Regionen ønskede at 
skære kraftigt i lægedækningen af Endelave se-
nere i år. 
 
Heldigvis kom der for nu et helt andet udfald af 
mødet: 
 
”Vi fik det bedst tænkelige udbytte af mødet om 
lægedækningen i dag. Regionens ”udvalg for det 
nære sundhedstilbud” erkendte, at man havde 
grebet denne sag helt forkert an og vi enedes om 
at forlænge aftalen med Falck Lægehuse i et år – 
frem til 1/5-2020. 
Inden oktober i år skal en arbejdsgruppe så finde 
en varig løsning. Denne arbejdsgruppe skal bestå 
af repræsentanter for Region Midt, Horsens Kom-
mune og Endelave Beboerforening” 
 
På Beboerforeningens vegne 
Karsten Kragh Hansen 

2273 2314 2318 

2538 2379 2440 

3666 2603 2879 

3041 3742 3364 

januar 

februar 

marts 

april 

 2016 2017 2018 

maj 5507 5186 6195 

juni 6060 6240 7196 

juli 10215 9419 11627 

august 6898 6128 7967 

september 5740 5127 5794 

oktober 3814 3683 3857 

november 2719 2643 3100 

december 2744 2740 2808 

LÆGEDÆKNINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

FÆRGEN 
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Hermed de seneste passagertal 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Endelave Færgefart 
www.mf-endelave.dk 
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BOGUDGIVELSE 
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Kulturarrangement på Endelave Bibliotek 
den 21. marts 2019 kl. 15.00. 
 
Tidlige sognepræst på Endelave Thomas U. Fenger 
udgiver ny bog i slutningen af marts 2019.  
 
Bogen hedder ”Påskemorgen”. 
 
Udgivelsen markeres ved et arrangement på Ende-
lave Bibliotek. 
Forfatteren vil præsentere bogen og oplæse ud-
drag. 
Efterfølgende vil Endelave Bibliotek stå for en lille 
forfriskning med et glas vin og snacks. 
 
Sanne Gyde 
Endelave Bibliotek 

LÆGEURTEHAVEN 
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EFK 
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Nyt fra Endelave Fritids– og Kulturforening 
 
EFK har ikke rigtigt noget til februar-udgaven af Endelavebla-
det, dog vil vi lige gøre opmærksom på følgende arrange-
menter 
 
- generalforsamlingen påskelørdag, d. 20. april. 
- fællesspisning (efter Beboerforeningens strandrensning), l  
ørdag d. 27. april 
 
Der kommer mere detaljerede beskrivelser til april-
nummeret.  
 
EFK har allerede nu billetter til Palsgaard den 8. august til 
forestillingen ”Rent”. Billetter kan købes fra 1. februar hos 
Birthe Olsen. 
 
Det var vist det hele… :-) 
 
Mange hilsner 
 
Niels Johan D. Andersen 
Endelave Fritids– og Kulturforening 

Generalforsamling i Lægeurtehaven 
 
Lægeurtehaven afholder generalforsamling lørdag d 
16. februar kl. 11.00 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer af for-
eningen til at deltage i generalforsamlingen og evt. 
overveje opstilling til bestyrelsen. 
Vi har to bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker 
genvalg. 
 
Har du spørgsmål om bestyrelsesarbejde eller an-
det, er du velkommen til at kontakte formand Dorte 

Knudsen på 29846772 eller på mail  
dorteendelave@live.dk 
 
På bestyrelsens vegne  
Dorte Knudsen 

 

Arkivfoto 
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Nyt fra Beboerforeningen: 
Bestyrelsen er i forhandlinger med en projektgrup-
pe, der ønsker at sætte fokus på havet omkring 
vores dejlige ø. Ved at ”slå på” øens placering i 
Kattegat, hvor den besøgende kan mødes af sæler 
og/eller marsvin på sejlturen mod Endelave. Hvis vi 
præsenterer øens omgivelser som en slags nutidig 
Hav-Storvildt-park, kan vi appellere til mange børn, 
unge og voksne, der interesserer sig for disse sto-
re, vilde dyr. Klimaforandringerne vil sandsynligvis 
få flere typer havpattedyr og store fisk til at besøge 
Kattegat og farvandet omkring Endelave. 
 
Tanken er, at Endelave Beboerforening skal med-
virke til at udvikle ideen, og projektgruppen søger 
støtte til en Storvildt-Station, som placeres i nær-
heden af havnen. Uden levende dyr, men med work
-shops, udstillinger, digital formidling, natur-ture 
og udkigspavillon. 
 
Fartplan 2019 
I år er ikke nemt at planlægge, hvordan færgens 
fartplan skal se ud resten af året. Folketinget er 
sent ude med at få konkretiseret støtten til de øer, 
der ikke er kommet så langt med at implementere 
landevejsprincippet.  
Derfor vil bestyrelsen på generalforsamlingen frem-
lægge nogle forslag til ændringer i fartplanen.  
Ændringer, der evt. kun kan realiseres, såfremt 
færgefarten tilføres et øget driftstilskud fra staten. 
 
Dok 
Færgen er i dok fra mandag den 1. april 
og til og med onsdag den 10. april 2019. 
 
Takster 
Færgetaksterne nedsættes den 1. april. For en vok-
sen bliver prisen kr 98.- for en pensionist kr 73 og 
for et barn kr 18.– ø-biler kommer til at koste kr 
74.- og de øvrige biler kr 153.-  
I år forlænges rabat perioderne med ½ pris på per-
sonbilletter. 1.maj-30 juni og igen 12. august-
31.oktober 
 
Helhedsplan 
Horsens Kommune er jo i samarbejde med beboer-
foreningen i gang med at udarbejde en helhedsplan 
for Endelave. Derfor havde kommunen d. 13. janu-
ar inviteret til et møde for 4 interessegrupper: 
landbrug, erhverv, udlejningssteder og pendlere på 

Endelave. Målet var at få input til helhedsplanen og 
der var drøftelser i de forskellige interessegrupper. 
På generalforsamlingen skal der vælges mindst 2 
nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du kunne tænke 
dig at deltage i det vigtige og uhyre interessante 
arbejde, kan du bare kontakte en af os fra bestyrel-
sen for at høre nærmere, hvis du har spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
Generalforsamling i  
Endelave Beboerforening 
Lørdag den 23-2 2019 kl 13.00 i gymnastiksalen 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om 2018 
3. Revideret regnskab ved kassereren 
4. Indkomne forslag til formanden –  
    som er modtaget rettidigt (senest den    
    9-2 2019) 
5. Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer,  
    ø-repræsentant, 1 suppleant for                                                            
    ø-repræsentanten. Der skal også vælges 1  
    repræsentant og 1 suppleant til landsbyrådet. 
6. Evt. 
 

STØT ENDELAVE BEBOERFORENING: 
Kontingentet er for 2019: 100,- kr. for almindelige 
medlemmer og 75,- kr. for pensionister og støtte-
medlemmer Kontingent kan betales kontant eller 
overføres til foreningens konto: 8130-6582022516. 
Når betalingen er modtaget er du registeret som 
medlem. Ønsker du at betale kontant kan du kon-
takte et bestyrelsesmedlem for indmeldelse, eller 
betale ved indgangen til generalforsamlingen.  
MobilePay kan benyttes på nr 71917 m/ navn 
og tlf nr. 
 
§ 2 – Medlemmer som valgbare og stemmeberetti-
gede medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 
år med fast bopæl på Endelave eller indehaver af 
en bolig/sommerbolig på Endelave. Formanden og 
flertallet i bestyrelsen skal være fastboende på En-
delave. Udenøs-boende kan optages som støtte-
medlemmer uden stemmeret. 
 

 

BEBOERFORENINGEN 
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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 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
ØlØlØlØl––––    og Vinstueog Vinstueog Vinstueog Vinstue    

 
  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  
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JULEHILSEN 
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Korte uddrag af Jens Tofts julebrev 2018 
De seneste år er vi blevet plaget af hundredevis af 
krager, som går ombord i vore kirsebær, så snart 
de er lige ved at være modne, og så står vi med en 
lang næse. Først på sommeren forærede havnefo-
geden mig en skræmmefugl. Det er en drage i form 
af en stor rovfugl, som i en lang snor bliver hejst op 
i en høj mast. Meningen er, at den skal flagre i vin-
den og skræmme krager, måger og andet utøj bort.  
Vi fik uhyret etableret, men nok lidt for sent, og 
placeringen var vist heller ikke den helt rigtige. Da 
jeg en dag i sommerferien kom om i marken, kun-
ne jeg konstatere, at snoren til skræmmefuglen 
havde været for lang og havde viklet ind i en udgå-
et gren på et kæmpe poppeltræ og fuglen hang nu 
med bunden i vejret. Vi havde ingen stige, der kun-
ne nå derop, og kravle i træet kunne man ikke. Go-
de råd var dyre, og hvad gør man så for at redde 
fuglen??  Jow, jeg hentede et jagtgevær og nogle 
gamle haglpatroner og skød så på grenen lidt under 
fuglen. Der måtte syv skud til, før grenen til publi-
kums begejstring opgav ævred, og fuglen kom fri. 
Det viste sig bagefter, at patroner havde været la-
det med hagl nummer syv, som er meget små, og 
som faktisk er beregnet til fuglevildt. Havde jeg 
brugt større hagl, var fuglen antagelig kommet fri 
noget før. Fuglen til trods, fik vi heller ingen søde 
kirsebær i år! Det lykkedes dog at få bjerget nogen 
sure af slagsen, så der vanen tro kunne laves kirse-
bærlikør.  
 
Sidste år plukkede Per fra Sjælland i vores valnød-
deplantage 600 kg. grønne valnødder til likørpro-
duktion I år havde vi en endnu bedre avl, og Per 
kom igen med en byggelift. I år plukkede han 
1.800 kg. Egentlig er det synd, at valnødderne bli-
ver lavet til likør. De smager fantastisk og er 
enormt sunde, så hvis det var rigtigt, burde de i 
stedet enten spises eller laves i olie. Træerne har 
aldrig været sprøjtede, og det er mange år siden, 
at der er tilført kunstgødning, så teknisk set er nød-
derne økologiske. Nå, vi får se.  
 
Udover at stjæle kirsebær, tager kragerne også val-
nødder! Når de grønne skaller begynder at revne, 
henter kragerne nødderne og sidder oppe på asfalt-
vejen og hakker dem i stykker. Vi rejste dog ikke 
skræmmefuglen for at passe på de valnødder, som 
Per havde overset, for hvor skulle vi rejse masten 
med over 60 valnøddetræer.  

Jens Toft 

            

 

 

      ET GODT TIP! 

               

     Hvis du har en Facebook-profil, 

Så søg e�er og �lmeld dig 

”Ny�en Endelave” 

Her kan du afsæ e �ng og sager  på øen, 

spørge om li� �l færgen, give og få gode råd  

og meget andet 
 

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

 
Lene Iversen 

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

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

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

 
 
 

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

 PEJSETRÆ FRA  

 LOUISENLUND SÆLGES 
 

 

 

 

 

Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter 
Sanke træ op til 12 cm i diameter  
Afhentet  pr. rummeter 100 Kr. 

Andre længder og kløvet træ efter aftale 
Levering efter aftale 

 
 

 
 
 

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

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 8. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

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

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

 

• Robotsvejsning 
• Smedearbejde  
• Pladearbejde 
• Fremstilling af stålstel til           

møbelindustrien 
• Butiksinventar 
• Enkeltstyks- og seriearbejde 
• Produktudvikling, vi deltager       

gerne i prototype udviklingen  

M
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0
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 

Sognepræst: Jesper Hyldahl 

Graver: Desirée Hougesen 

Telefon vedr. kirkegården 

Kirkesanger: Susanne S. Kristensen 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Marianne Schønwaldt 

Kasserer: Anna Marie Søvang 

51 23 82 79 

75 64 49 79  

75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 22 98 42 

21 67 01 58 

21 28 24 16 

29 62 09 89 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 

 

 

 

februar  -  marts  2019 

 
Glædelig Jul & Godt Nytår 

 

 

 

Hvorfor holder vi Fastelavn? 
 

Fasten forsvandt, men festen, der fungerede som optakt til højtiden bestod. 
Fastelavn er en skik, der har rødder tilbage til tiden før reformationen. I den katol-
ske tid var fastelavn indgangen til den 40 dage lange faste. Udover at give mulig-
hed for at nyde alle de spiser, der snart ville blive forbudt, er fastelavnen en perio-
de, hvor verden vendes på hovedet, og hvor de almindelige normer ikke gælder. 
 

Forberedelse til påske 
Fastetiden var en fysisk og åndelig forberedelse til påsken, og genopstandelsens 
mirakel. Fastelavn, på tysk:"fastelabend", dvs. "faste-aften" var aftenen før fasten. 
I syd-europæiske lande kaldes den lignende fest karneval. Èn af tolkningerne er at 
"Carne vale" kunne betyde "Farvel kød!". 
Før reformationen i 1536 var fastetidens mad groft brød, fisk og lignende. Før fastens start ville man naturligvis - så vidt pengepun-
gen tillod det - gerne smovse i lidt af dét, der snart ville være forbudt i over en måned: fint brød, kød og fede spiser. Efter reformati-
onen blev fasten i katolsk forstand afskaffet, men fastelavnen blev bibeholdt som folkelig skik. 
 

Fedt, hvidt og flæsket 
Det er madtraditionerne, der har sat præg på dagenes navne: Søndagen blev til "flæske-søndag" og tirsdagen kaldtes "hvide tirs-
dag" eller "fede tirsdag". Det "hvide" skal forstås som mælkespiser. Nogle kilder nævner, at alle dagene kaldtes for "flæskedagene". 
Askeonsdag gik det løs med fasten for almindelige mennesker, hvorimod de gejstlige oprindeligt begyndte allerede fastelavnsman-
dag. 
 

Hvorfor har vi fastelavnsris, og hvordan har riset og dets betydning set ud førhen? 
Fastelavnsris har været kendt i Danmark siden 1700-årene, og har flere rødder. Den mere alvorlige side af sagen er at særligt from-
me folk endnu efter reformationen kunne finde på at prygle deres børn med ris på langfredag. Formålet var - rent fysisk - at minde 
børnene om Jesu lidelser. I 1715 udkom i Lepizig værket "Frauenzimmerlexicon", hvori omtales, at ungkarle og jomfruer "byder 
hinanden godmorgen" ved at rise op og strø aske på hinanden. En mulig tolkning af denne form for ris handler om frugtbarhed. Ved 
at slå med de friske grene, hvis knopper er bristefærdige, kan man måske overføre en del af den spirende frugtbarhed til "offeret". 
Desuden er det én af den form for "drilleskikke", som skaber og vedligeholder relationer mellem mennesker. 
 

Fastelavnsoptog og lege 
Fastelavnsmandag var den største dag i bondesamfundets fastelavn. Karlene red omkring i optog, udklædte og festligt pyntede. Fa-
stelavnsoptoget besøgte landsbyens gårde for at samle penge og madvarer ind til et gilde. Det var en festlig skik - men ikke for dem, 
som optoget ikke besøgte. Skikken kunne på denne måde også bruges til at vise, hvem man "regnede med" og hvem, der var uden 
for. 
 

Optoget havde visse faste figurer: Stodder, kælling og bajads. Stodderen var klædt ud som en gammel mand - kællingen var en karl, 
klædt ud som en ung kone. Bajadsen var en slags klovn, med hvid skjorte, bånd og en særlig hat. Når optoget kom ind i en gård, fik 
de i reglen lidt mad, og måske en dans med gårdens piger. De forskellige figurer kunne lave uskyldige løjer eller drillerier, men der 
er også eksempler på, at man fx forsøgte at stjæle madvarer til det forestående gilde. 
De ældre, gifte folk deltog ikke i karlenes optog, men kunne i stedet "løbe fastelavn". De klædte sig ud og gik ind hos venner og 
bekendte for at lave sjov med dem. 
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Katten af tønden 
Helt frem til slutningen af 1800-tallet, kunne man opleve tøndeslagning med en 
levende kat. Et af de seneste eksempler stammer fra 1880´ernes Reersø. Som regel 
fik de danske katte lov at løbe, når bunden var gået ud af tønden. At "slå katten af 
tønden" er en skik, som er kendt i Danmark og Skåne,- tidligere var skikken også 
populær i Holland, som måske er inspireret af de "amagerkanske" hollænderes må-
de at feste på. I øvrigt var katten ikke det eneste dyr, som "festen" kunne gå ud 
over. Andre lege handlede om at rykke hovedet af en levede gås eller hane, der var 
ophængt i benene. Halsen var smurt ind i en fedtet substans, hvilket gjorde det 
sværere for deltagerne at få fat, når de red under. 
 Hvor katten i folketraditionen er et "mistænkeligt" dyr, der kan bruges som symbol 
på ting man ønsker at jage væk, er hanen derimod snarere et symbol på den frugt-
barhed, man håber at se på marker og hos dyr.   
 

Jens Peder Baggesgaard 

 

Kyndelmisse 

Søndag d. 3. februar er ret tæt på Kyndelmisse. Vi fejrer det med en forhåbentlig 
stemningsfuld lysgudstjeneste kl. 19.30 i kirken. 
Kyndelmisse er, ud over en lysmesse, også den dag hvor man gør status. Ved mid-
vinter gør man sit foder op, så man har en ide om, hvorvidt man kan fodre dyrene 
resten af vinteren, eller om man må skære ned på mængden af dyr. Denne status 
har vi ikke i menighedsrådet. Vi er startet på et nyt regnskabsår d. 1. januar, og for 
at pengene ikke skal ligge og miste værdi, inviterer vi alle til en lille sammenkomst 
i præstegården efter gudstjenesten, hvor vi får dejlige pandekager og et glas til. 
Vi håber at se mange af jer  
 

 

Højskoleformiddag 

d. 21. februar Rasmus Fenger-Nielsen   
Der har boet mennesker i Grønland i over 4000 år. I dag finder man masser af spor 
fra disse mennesker, som gør det muligt at blive klogere på deres levevis og kultur. 
Bevaringsforholdene for genstande af træ, ben, pels, skind og tekstil er enestående i 
Grønland. Genstandene ligger trygt og sikkert i de kolde, fugtige og iltfattige mil-
jøer, som f.eks. køkkenmøddingerne udgør. I hvert fald lidt endnu. For i trit med at 
klimaet ændrer sig drastisk i disse år, risikerer vigtigt arkæologisk materiale og 
uvurderlige kilder til Grønlands historie at gå tabt. Stigende temperaturer øger den 
hastighed, hvormed bakterier og rådsvampe nedbryder det arkæologiske materiale. 
Samtidig risikerer mødding-lagene at tørre ud, og dermed fremskyndes nedbryd-
ningen yderligere. Men ikke nok med det. Langt de flest bopladser ligger tæt på 

kysten. Her er de sårbare overfor at erodere 
væk i takt med at havspejlet stiger og der kom-
mer flere store storme. 
 

Som en reaktion på dette, har Nationalmuseer-
ne i Danmark og Grønland iværksat projektet 
REMAINS of Greenland. Det handler om at 
belyse de største trusler mod den Grønlandske 
kulturarv som følge af klimaforandringerne. 
Jeg arbejder som PhD på projektet, og foredra-
get vil handle om vores arbejde med at blive 
klogere på Grønlands arkæologi, bevaringsfor-
holdene og hvordan det hele påvirkes af, at kli-
maet er under forandring nu og i fremtiden. 
Vi starter 10.30 med en kop kaffe, og slutter med 
frokost efter foredraget 
 

 

 
 

  
 FEBRUAR 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 3.   Kyndelmisse kl. 19.30 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 søndag d. 17.  Septuagesima  
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 MARTS 

 

 

 

 

 søndag d. 3.    Fastelavnssøndag 

    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 17.  2. søndag i fasten 

   Bettina Erbs Hillers 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 31.  Midfaste  
   Jens Peder Baggesgaard 

 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

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 

 

 

Foto: Roberto Fortuna 
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Vinter-betragtninger 
Det var midt i december. Vejret var stilnet af, efter 
mange dages kraftige vindforhold fra nordvest. Nu 
skulle jeg have mit sidste fiskeslæt efter skrubber.  
 
Jeg vågner meget tidligt, alt for tidligt, men spæn-
dingen om, hvad morgenen ville bringe, havde læn-
ge rumsteret i hovedet på mig, så jeg kunne lige så 
godt stå op. Det var stadig forholdsvis varmt vejr, 
så der burde stadig være enkelte fisk tilbage inde 
på grunden. Den første nattefrost ville jage alle fisk 
ud på dybere vand. Jeg får min jolle i vandet, skønt 
det er meget lavvandet, så jeg vader ud mod gar-
net, som jeg har sat vinkelret ind mod kysten ca. 
200 meter ude. Det er endnu mørkt, og færgen er 
lige sejlet ud på første afgang. – Da jeg er omkring 
100 m. ude, ser jeg et svagt lys nede i noget tang. 
Første tanke er morild, men det kunne ikke passe, - 
så varmt er vandet dog ikke. Da jeg kommer ud til 
garnet, ser jeg straks, hvad det er, jeg har set. I 
hele garnets længde sidder selvlysende gopler, - de 
såkaldte dræbergopler, og jeg er straks klar over 
hvilken katastrofe jeg er vidne til, og at al fiske- og 
rejeyngel vil blive fortæret af disse invasive bæster, 
så fremtidens fiskeri vil blive reduceret til et mini-
mum. – Som trøstpræmie var der dog en enkelt 
skrubbe af pæn størrelse til mig. – Herefter blev 
båden hentet hjem, så der ikke skulle ske nogen 
skade på den i de kommende vinterstorme. 
 
Her hvor næsten halvdelen af januar er gået, har vi 
endnu ikke haft en rigtig dag med nattefrost, og 
nogle af havens buske er begyndt at tro, at det er 
ved at være forår, og bl.a. vor Hamamelis 
(Troldnød) er begyndt at  blomstre og vise sine 
smukke gule blomster. – Men meteorologerne er 
begyndt at tale om koldere vejr i den kommende 
uge. – Jeg har læst om et specielt fænomen, som 
optræder over nordpolen med et varmefrembrud, 
som skulle kunne få den normale vind-rotation om 

polen til at stilne af og ændre vindretningen, så vi 
vil få østlige vinde fra Sibirien ind over Skandinavi-
en, og det dermed virkelig vil blive vinter, et fæno-
men som kan vare til langt ind i marts.  
 
Vi har i den første halvdel af januar haft tre vinter-
storme med nord- og nordvestlige vinde, som har 
bevirket kraftigt højvande omkring Endelave, og 
Øvre har været oversvømmet, så der står vand, 
som ikke kan finde ud i havet igen, før der sker et 
gennembrud et sted langs kysten. Strandengene 
har også været under vand, men det ser vi jo flere 
gange om året. - Værre har det været lidt længere 
sydpå i de nordvendte fjorde og syd for Fyn og 
Sjælland, hvor oversvømmelserne har forårsaget 
store ødelæggelser. 
 
Her i den vestlige ende af øen ser vi ikke noget til 
rådyrene. Lige efter dyre-jagten i oktober kom der 
en buk og en rå på besøg i vores have, men siden 
har vi ikke set noget til disse smukke dyr, skønt jeg 
prøver at fodre for dem med både korn og æbler 
skåret i mindre stykker. Men måske er det den in-
tensive jagt på kaninerne, som jager dem ud i 
skovområderne til der igen hersker fred og ro. 
 
Jeg fodrer fugle i forhaven, og jeg har den glæde, 
at der kommer mange fasaner hver dag. En af fa-
sankokkene er næsten blevet helt tam, og jeg kan 
stå og snakke lidt med ham, mens jeg lægger nogle 
godbidder ud til ham. Han står roligt og venter på, 
at jeg bliver færdig med mit forehavende, - ca. en 
meter fra mig. To af hønsene kommer også hver 
dag, og de er de første jeg ser om morgenen. De 
opfører næsten en pantomime for mig, så jeg kan 
forstå, at de gerne vil fodres nu! – De ved, at hvis 
først kokkene ankommer, vil de blive jaget væk. 
 
En dag under en af stormene så jeg en mærkelig 
brun stribe ude i vandet. Den kom fra nordvest 

sammen med vinden, og 
jeg tror, at den stam-
mede fra Møllegrunden, 
som var næsten helt 
oversvømmet, og at det 
var sandet fra den høje-
ste del af grunden, som 
blev skyllet bort og bå-
ret med vandet over 
med havnen, hvor vi 
bader om sommeren. 
Der er nok blevet lagt 
noget til tilsandingen, så 
projektet med en ny ba-
debro kommer ekstra til 
sin ret. 
 

Børge Birkmose 

NATUREN OMKRING OS 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

 

Endelave Strandvej i januar 2019 

Foto: Børge Birkmose 
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ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

endelave-museum@mail.dk 

www.endelave-museum.dk 

 
 

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

Aktiv Ø under Endelave Idrætsforening plan-
lægger nu 2019 
 
Sæson 2019 i Endelaves Aktiv Ø, der bringer bevæ-
gelse og sved på panden, er på tegnebrættet nu. 
 
De væsentlige spiller er de frivillige kræfter, og det 
er her du kan komme på banen. 
Har du lyst til at planlægge og gennemføre en 
idrætslig aktivitet, en bevægelsesleg eller lignende, 
så kontakt Sonja Elgaard, Aktiv Ø koordinator 2242 
2342 eller sonja@endelaveif.dk  
Det eneste, der kræves af dig, er, at du selv plan-
lægger og står for aktiviteten, og at der ikke kræ-
ves tilmelding eller betaling – alle Aktiv Ø aktivite-
ter er gratis for deltagerne. 

 
Kan du ikke lige se dig ud af en sådan opgave men 
derimod gerne vil støtte op Aktiv Ø ved at være en 
af de glade deltagere, når aktiviteterne bydes ud og 
kører, så hold øje med Facebooksiden 
www.facebook.com/endelaveif og idrætsforenin-
gens hjemmeside www.endelaveif.dk/aktiv-oe 
Her vil der i løbet af foråret komme informationer 
om aktiviteter. 
 
Vi glæder os til at se dig som frivillig aktør og/eller 
som deltager. 

AKTIV Ø 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

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 
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Alice og Julius Jurock,  ”Strandparken”, Kongevejen 42. 
(fortsat fra sidste blad) 

 
Alice og Julle skulle nu leve en helt an-
den tilværelse, end de var vant til. De 
var fattige, men på grund af deres tidli-
gere erhverv forstod de at bruge resur-
serne optimalt. Intet gik til spilde. Æg-
gene blev solgt til købmanden, fjer og 
dun skulle plukkes til dyner, tobaks-
planter, der hang til tørre på loftet, 
skulle nulres og rulles til rygetobak. Ved 
strandene samlede de brænde, og de 
sankede træ i skoven og kørte brændet 
hjem på cykel. De gamle kranse blev 
hentet på kirkegården og genbrugt til 
næste juls dekorationer. Jo, de havde 
nok at se til, og de var altid i godt hu-
mør.      
                                
De  blev hyret til fester, hvor de stod 
for madlavningen. Julle som kok og Ali-
ce som kogekone. Det var både her på 
øen og om sommeren på badehoteller-
ne ved Vestkysten.  
 
Julle slap imidlertid ikke helt for mili-
tærtjeneste. I 1944 blev han anholdt og 
sendt til en genoptræningslejr ved den 
tyske grænse. Julle havde jo aldrig væ-
ret soldat, så der kunne ikke blive tale 
om genoptræning. Han viste sig tem-
melig umulig.   
 
Han kunne ikke kende forskel på op og 
ned på geværet, og han tabte bajonet-
ten og smed håndgranaten den forkerte 
vej, så alle måtte springe for livet. Der-
efter blev han sat på køkkentjenesten, 
men han kunne hverken lave mad eller 
skrælle kartoflerne godt nok, langt min-
dre koge dem. Han serverede dem rå. 
 
Da tyskerne havde opgivet ham og ville 
sende ham til fronten, kunne hans ben 

ikke bære ham; han faldt simpelt hen sammen.  Efter godt 2 måneder blev han hjemsendt som uegnet 
til militær tjeneste. Han kom hjem som ”Umulius”  i stedet for Julius.  
 
Alle, der kendte Julle, var godt klar over hans evner til at spille komedie, så de var ikke forbavsede over 
hans hjemkomst. 
 
Da tyskerne kom til øen 2.gang, beordrede de Julle til at vise sig, hvor man kunne gemme våben. Julle 
viste dem ud på Lynger, men her fandt de ikke noget, hvilket Julle godt vidste.  
 
Han fik derimod lidt penge for sin ulejlighed. De faldt på et tørt sted, for penge havde Alice og Julle ikke 
mange af.  
 
Julle havde temperament. Øens ungdom morede sig hvert nytår med at skyde fyrværkeri af foran huset, 
og Julle kom stormende ud og bandede og svovlede over de skarnsknægte. 
 
I sine yngre dage sejlede Julle på Amerika-båden som alm. skibskok. Han afmønstrede ved ankomsten 
til København ved at smide tallerkener, potter og pander ud af koøjet. Han syntes, han var blevet dårligt 
behandlet af både hovmester og køkkenchef. Jo, tyskeren havde temperament for alle pengene. 
 
I 1959 var fattigdommen så stor, at Julle og Alice måtte sælge grunden på Kongevejen 25 for at kunne 
beholde nr. 42. De fik ikke nogen form for offentlig hjælp. Barnebarnet, Børge Jurock, trådte til og købte 
både huset og grunden over for, så hans bedsteforældre kunne blive boende. 
 

MUSEET 
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Julius i hønsegården 

Alice i hønsegården 
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Alice døde i 1975 og Julle i 1979  
 
Alice og Julle var et særpræget par, og 
talrige er de historier, de i tidens løb 
blev ophavsmænd til.                          
Julle endte på plejehjem i Horsens, og 
huset stod tomt et par år. Det var ved 
at være et ”mystisk” hus. Der var hver-
ken indlagt vand eller elektricitet. Van-
det kom i en rørledning fra lægehuset, 
og strøm til en enkelt natlampe kom fra 
nabohuset. Huset var nedslidt, og i går-
den stod de gamle og faldefærdige ud-
huse. Det var lige huset, der kunne bru-
ges til filmatiseringen af Kirsten Holst´s 
kriminalserie: ”Mysteriet om det levende 
lig”. 
 
Huset blev herefter solgt til Lise og Niels 
Kaaberbøl, der satte det i stand og solg-
te det videre til de nuværende ejere. 
 
Lotte Krogh 
Endelave Museum 
 
Husk Generalforsamling i Museumsfor-
eningen torsdag d. 14. marts kl. 19.30 
på Biblioteket—vel mødt! 

MUSEET 
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Lotte Krogh og Julisu, ca. 1976 
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Vi så i den sidste artikel på de alvorlige problemer, 
der var med at skaffe godt drikkevand på Endela-
ve. Beboerrepræsentant Karl Iver Tang skriver i HF 
26.3.1971: ”Beboerne på Endelave har i mange år 
vidst, at drikkevandsforholdene på øen ikke var 
gode. Alle brøndene blev undersøgt for ca. 20 år 
siden. Man gjorde, hvad der var muligt for at brin-
ge brøndene så godt i orden som muligt og slog sig 
så til ro med, at det ikke kunne være anderledes. 
At Horsens byråd så i sommeren 1970 efter opfor-
dring fra et par sommerhusejere, der så chancen 
for at få en billig vandledning lagt ud til deres hu-
se, ønskede at få vandet undersøgt påny, fandt 
beboerne her var helt i orden.” 
 
Horsens Byråd bestilte i marts 1971 tre boringer 
på Endelave efter drikkevand. Brøndborer Erik 
Mortensen, Lund, borede første gang godt 100 m 
vest for det nye elværk. Han borede gennem først 
18 m sand, så 10 m moræneler og nederst 3 m 
plastisk ler. Det gav ingen beskyttelse af grund-
vandet. Næste boring var lige vest for det nye el-
værks bygning. Her kom øverst 16,5 m sand, så 
14 m morænesand og i bunden 3 m plastisk ler. 
Heller ikke dette sted kunne levere rent drikke-
vand. Nu blev strategien lagt helt om. Brøndbore-
ren flyttede sit udstyr helt ud til østenden af Hav-
hornet.  
 
Her ved husmandsstedet Skovly trængte boret i 
1971 først gennem 1 m ferskvandsler, så 13 m 
moræneler, herunder 7 m smeltevandssand, der-
næst 3,5 m moræneler, og nederst 3 m plastisk 
ler. Smeltevandssandet rummede fint drikkevand, 
der var godt beskyttet af lerlag mod overfladeforu-
rening, og det kunne yde 3 m³ vand i timen. I 
1973 blev denne boring suppleret med en ny bo-
ring 150 m nordøst for den vellykkede boring. Her 
var der øverst 10 m skiftende lag af ler og sand, 
derunder 5 m moræneler og så 4,5 m smeltvands-
sand, nederst 1.5 m moræneler i boringen. Det 
nederste sandlag kunne yde 7,2 m³ godt drikke-
vand i timen.  
 
På dette grundlag etablerede Horsens Kommune i 
1974 en fælles vandforsyning på Endelave. Endnu 
en gang hjalp Horsens storkommune Endelave op 
på de moderne tiders standard. Vore dages vand-
forsyning på øen indvinder stadig vand fra de sam-

me to boringer i en dybde på ca. 15 – 21 meter 
under terræn. Omfattende geologiske og hydrolo-
giske undersøgelser udført af Vejle Amt i 2004 vi-
ste, at det stort set er det eneste sted på øen, 
hvor det er muligt at indvinde godt drikkevand.  
Det ret tykke lag af smeltevandssand i de to borin-
ger ser ud til at være aflejret som en stor viftefor-
met aflejringskegle foran den fremrykkende 
gletscher, der kom fra øst, og som lidt senere af-
satte det overliggende tykke lag af moræneler, der 
beskytter vandet i sandlaget mod nutidig forure-
ning. Det er sandsynligvis det gletscherfremstød, 
som lidt senere nåede frem til midten af Jylland for 
22.000 år siden som hovedfremstødet i den kolde-
ste del af sidste istid. 
 
Smeltevandssandet strækker sig længere mod 
nord, men her er det dårligere beskyttet af moræ-
neler, og på resten af øen er sandlagene for tynde 
eller for dårligt beskyttet mod nedsivende overfla-
devand. Vandværkets opland på det gengivne kort 
viser, hvor det tykkeste sandlag ligger godt be-
skyttet af et tyk lag moræneler, og det er et ret 
lille område på ca. 2,1 km², som brøndborer Erik 
Mortensen i 1971 tilfældigvis borede ned i uden 
nærmere kendskab til undergrunden.  
 
Det nuværende Endelave vandværk er bygget i 
1988. Fra de to boringer ledes vandet til værket, 
hvor det bliver beluftet med atmosfærisk luft ved 
hjælp af en kompressor. Herved fjernes luftarten 
svovlbrinte, og jern- og manganforbindelser iltes, 
så de bliver uopløselige. Vandet ledes så gennem 
to trykfiltre, hvor det første filter fjerner jernfor-
bindelser og det andet filter fjerner manganforbin-
delser. Efter denne enkle behandling er vandet klar 
til at blive pumpet ud til de tilsluttede ejendomme 
på øen. Der er kun ganske få forbrugere på øen 
med egen drikkevandsforsyning. 
 
Livet på Endelave er helt afhængig af denne ene 
drikkevandsforsyning, og det er vigtigt at beskytte 
den. Alternativet vil være en ca. 10 km lang led-
ning til fastlandet eller kostbar rensning af vandet. 
Grundvandsmagasinet blev grundigt kortlagt af 
Vejle Amt i 2004. Vejle Amt og Horsens Kommune 
udarbejdede også i 2004 en indsatsplan for, hvor-
dan grundvandsressourcen skal beskyttes mod for-
urening. Størstedelen af Endelave blev kloakeret i 
2013 og koblet på det nye rensningsanlæg i den 
vestlige ende af øen, og derfor er der nu ringe risi-
ko for nedsivning af husspildevand til øens eneste 
drikkevandsressource. Sommerhusområdet Lynger 
blev dog ikke kloakeret.  
 
Vejle Amts grundvandskortlægning for hele Ende-
lave viste, at grundvandsdannelsen er størst i 
vandværkets opland, og at en stor del af det ind-
vundne grundvand er relativt ungt (yngre end ca. 
20 år). Den årlige grundvandsdannelse i området 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD), er op-
gjort til 124.000 m³. I de første år leverede Ende-
lave Vandværk årligt 70.000 m³ drikkevand, hvil-
ket var en voldsom udnyttelsesgrad af den ret be-
skedne grundvandsressource. Mejeriet lukkede i 
1986, og øens vandforbrug faldt da til 35.000 m³ 
årligt. Vandværket har i vore dage tilladelse til at 
indvinde 40.000 m³ vand årligt. 

ENDELAVES HISTORIE 
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I 2017 indvindes omkring 
16.000 m³ årligt svarende til en 
udnyttelsesprocent på ca. 13 % 
af grundvandsdannelsen. Det 
betydelige fald i vandindvinding 
på Endelave siden 1986 skyldes 
bl.a. en indsats for at minimere 
vandspildet fra vandværkets 
ledningsnet, hvilket har med-
ført, at det nu er reduceret fra 
18 % til kun 7 %. Dertil kom-
mer reduceret forbrug pga. øge-
de vandafgifter og øgede vand-
afledningsafgifter samt øget be-
vidsthed hos forbrugerne om 
vand som en knap ressource.  
 
Der kan påvises en svag saltpå-
virkning af grundvandet, som 
dog er normal for et kystnært 
magasin, hvor vinden fører lidt 
salt ind fra havet. Det er uden 
betydning for grundvandets ud-
nyttelse til drikkevand. Den lave 
udnyttelsesgrad af grundvands-
dannelsen i grundvandsmagasi-
net betyder også, at risikoen for 
indtrængning af saltvand i un-
dergrunden er ringe. Prøverne 
af råvand fra vandværket er 
blevet analyseret for 30 forskel-
lige pesticider, og ingen af disse 
blev fundet i prøverne. 
Nitrat er det vigtigste plantenæ-
ringsstof, og markplanternes behov for nitrat blev 
traditionelt dækkes ved møg og ajle eller mere mo-
derne gylle samt dyrkning af kløver o.l.. Dertil 
kommer handelsgødning. Endelave har ikke haft 
intensivt gartneribrug som Tunø og Samsø, og der-
for har nitratbelastningen af grundvandet på Ende-
lave traditionelt været lavere end på naboøerne. 
Alligevel viste undersøgelser af de daværende bo-
ringer på Endelave i 1970 95 milligram nitrat pr. 
liter vand. Dengang som nu må der højst være 50 
milligram nitrat pr. liter vand, da nitrat kan skade 
småbørn og øge risikoen for tarmkræft hos voksne.  
 
Der er ikke målt nitrat i vandet fra vandværkets to 
boringer i perioden 1980-2015 - senest med en 
målegrænse på ½ mg/l. Det skyldes, at tilførslen af 
nitrat til vandindvindingsområdet har været mode-
rat, og at jorden indtil nu har været i stand til at 
reducere det nedsivende nitrat til luftarten kvæl-
stof. Det kan jorden i indvindingsområdet kun klare 
en begrænset tid.  
 
Vejle Amt og Horsens Kommune enedes i 2004 om 
følgende synspunkter for Endelave: ”De analyser, 
der er til rådighed, viser, at der i dag er en god, 
men ikke robust vandforsyning. For at sikre en 
fremtidig god drikkevandskvalitet er det blandt an-
det nødvendigt at begrænse oppumpningen af 
grundvand mest muligt, samt at begrænse tilførs-
len af kvælstof i drikkevandet i drikkevandsområdet 
mest muligt.” 
 
Derfor er det vigtigt, at Horsens Kommune sikrer, 
at der ikke sker yderligere nedsivning af nitrat i 

indvindingsområdet, og at der holdes øje med tegn 
på, om nitrat er undervejs til grundvandet. Målin-
ger i 2016 viser, at nitratindholdet i vand fra den 
ene boring nu er nået op på 2 mg/l. Grundvandets 
sulfatindhold er samtidig steget fra 70 mg/l i perio-
den 1986-1991 til henholdsvis 82 og 130 mg/l i 
2016 i de to boringer.  
 
Det skyldes, at der trænger ilt ned i de grund-
vandsførende lag og der omdanner iltløse svovlfor-
bindelser til sulfat. Sulfat i drikkevandet er i sig selv 
ikke noget problem, men når det optræder i grund-
vandet, er det et klart tegn på, at jordens evne til 
at fjerne nitrat mindskes. Der er en reel fare for, at 
Endelave får drikkevand med stigende indhold af 
nitrat, efterhånden som jordens evne til at fjerne 
nitrat falder.  
 
Drikkevandet på Endelave indvindes fra et område 
på knap 1 km² ud af et område med særlige drik-
kevandsinteresser på 2,2 km². Kun det i loven på-
budte minimumsområde på 25 m rundt om indvin-
dingsboringerne på Endelave friholdes for pestici-
der, dyrkning og gødskning. Det udgør 0,4 ha = 0,4 
% af indvindingsområdet. En udvidelse af dette be-
skedne beskyttede område kan give en bedre sik-
ring af drikkevandet. Horsens Kommune har planer 
om på et tidspunkt at foretage en revision af ind-
satsplanen for grundvandsbeskyttelse for Endelave. 
 

Anders Grosen 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Sygeplejerske Suzanne Larsen 75 68 90 23 

Lægehuset Endelave FALCK Lægehus 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Erik Munk Jacobsen 20 74 91 78 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening / 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 Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 
Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 25 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Støtteforeningen For Endelave Kro Formand Michael Rasmussen 51 53 55 63 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

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

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

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

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

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

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

GODS TIL ENDELAVE  

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 
 
 
Åben konsultation 
    onsdag og torsdag 
 

1000 

800 

 

 

1030 

- 
- 
 
 
- 

1700 

1200 

 

 

1200 

    

    

    

BIBLIOTEKET 75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

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

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

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

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

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

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

Deadline: d. 6. i måneden før udgivelsesdato 
Vi henstiller til at deadline overholdes! 
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke  
garanteres medtagelse i kommende nummer. 
 
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til: 
artikel@endelavebladet.dk 
 
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret 
word-format.  
 
Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets 
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag 
fra personer, foreninger, institutioner m.m. 
 
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens 
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti-
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe-
holder sig retten til at forkorte indlæg. 

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

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

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

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

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

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

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

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

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

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Sydbank: 
 
Reg-nr: 7030 

Kontonr: 0002253771 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Anders Møller-Agersnap 
Vesterby 41B 

 
 
 

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

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

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

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

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

OM BLADET 
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