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HVORFOR BLEV DET NU TIL ENDELAVE? 
 
Ja, hvorfor!!  Og hvordan gik det så efterfølgende?? 
 
I mine filosofiske øjeblikke  -  og de dukker da af og til op  
-  har jeg ofte tænkt på livet som en vandring ud ad en 
lang, bred landevej. En vej med tydelige afmærkninger, 
masser af skilte, autoværn etc. 
Sideveje og endda korsveje ænses oftest ikke. Først ved  
et vej-T.  SKAL der tages en beslutning.  
 
Vi (vores yngste søn på 8, Jette og jeg) tog en sidevej. 
Og for os pegede den mod Endelave!  
 
Jeg er født og opvokset i Horsens. Nærmere betegnet i 
Gersdorffsgade, en gade der løber fra begyndelsen af 
Sundvej og ned mod Inderhavnen. 
Og da jeg boede i den nederste del, blev Havnen en na-
turlig legeplads for gadens drenge. 
 
I inderhavnen lå 2 søsterskibe, Hosens og Agda. 
Jeg vidste dengang godt, at de sejlede helt til Endelave, 
men det var jo et ukendt sted langt ude på ”oceanet”. 
 
Anløbsstederne ud gennem fjorden, som Boller, Strand-
skoven, Alrø og sågar Hjarnø var ofte familiens søndags-
tur. 
 
Når de 2 færger lå stille, kravlede vi knægte tit om bord 
og forestillede os, at vi var nogle drabelige søulke. 
 
Agda’s tragiske forlis bragte endnu en gang Endelave 
frem i søgelyset. For mig ikke mindst fordi jeg havde en 
klassekammerat, hvis far var maskinmester på Agda og 
derfor gik ned med skibet. 
Jeg husker tydeligt, hvordan vi, da han kom i skole igen, 
i lang tid betragtede ham med en form for ærefrygt. 
 
De følgende mange år tænkte jeg vist slet ikke på Ende-
lave. Nok meget mere på håndbold. 
I slutningen af 1950’erne skulle jeg med mit håndbold-
hold til Endelave til et sportsstævne og spille mod det 
lokale hold. Desværre, for jeg har senere fortrudt det, 
meldte jeg fra til denne tur, så heller ikke denne gang 
nåede jeg til øen. 
 
Omkring 1970 så vi på hus i Horsens. Herunder kom vi i 
forbindelse med murermester Gustav Ankjær, som vi 
blev særdeles gode venner med. 
Gustav og Dagny havde nogle år i forvejen bygget et 
sommerhus på Endelave, og det blev vi inviteret med 
over for at se. 
 
Det blev en råkold søndag i november og med gamle 
Ravnsborg. 
 
Men uanset årstiden, vejret og færgen, så var vi ”SOLGT” 
De følgende år lånte vi flere gange deres sommerhus, og 
oftest i godt vejr. At vi så skulle hente drikkevand på me-
jeriet i store dunke, betød ikke noget. 

 
For landmændene på Endelave var jorden ned mod Søn-
derstrand nok betragtet som elendig jord, som det var 
godt at få skudt af til nogle towlie byboere! Hvis jeg hu-
sker ret, var de første priser på strandgrundene, som  
Gustav og Dagnys omkring 2.900 kr. 
 
Da vi besøgte øen første gang, var en ny udstykning, 
Soldugvej, i gang. Ganske vist var prisen for en  
3000 kvm. stor strandgrund nu steget til den 
”formidable” sum af 12.000 kr.  
Vi sprang om bord med det samme og fik midt i 70’erne 
bygget vores eget sommerhus, som vi de følgende år 
benyttede flittigt. 
 
Vores begejstring for Endelave var stadig intakt, og med 
henblik på at flytte permanent til øen købte vi i 1978 går-
den, hvor vi nu bor. 
 
Gården blev sat i stand, og i 1981 kørte den store flytte-
bil så om bord på færgen i Snaptun. 
Tiden som ”landkrabber” var slut. 
 
De første cirka halvandet år boede vi stadig i sommerhu-
set, mens vi fik gården gjort i stand. 
I foråret 83 flyttede vi så endeligt ind på Kongevejen 59. 
Og det har vi ALDRIG fortrudt. 
 
Og hvad så derefter? 
Ja, vi fandt jo hurtigt ud a, at på Endelave skal de fleste 
have flere kasketter på for at kunne skabe sig en levevej. 
Så jeg har pendlet i 8 år, vi har haft kartoffelavl i 4 år. 
(hvis Samsø kan, så kan Endelave vel også) 
 
Det sluttede, da vi overtog kroen, som vi drev i 7 år. 
I samme periode startede og drev vi en seniorhøjskole i 
Louises Hus. Underviserne var forskellige af Endelaves 
fastboende. 
 
Jeg skriver ovenstående for at lade potentielle tilflyttere 
forstå, at der faktisk er mange muligheder på denne dej-
lige ø. Mulighederne er der, modet skal man selv med-
bringe!! 
 
Siden år 2000 har jeg nøjedes med at blande mig i frivil-
lige opgaver som menighedsrådet, Endelave Vind og se-
nest på tiende år i Endelave ApS, der ejer og bortforpag-
ter kroen. Ja, jeg var også formand for Beboerforeningen 
nogle år i  firserne. 
 
Konklusion: 
Det er altid godt med en konklusion. Min er, at  jeg/vi 
ALDRIG så meget som et sekund har fortrudt, at vi valgte 
”sidevejen” mod det ukendte mål, Endelave. 
Den sidevej kan absolut anbefales. 
P.E. Blume 
 
Stafetten videregives herefter til Susanne Lindgård. 
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KALENDEREN 
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Færgen er i dok 
mandag d. 1. april til onsdag d. 10. april 

 
 
 

20. april 2019 kl. 11.00 
Generalforsamling i Endelave Bådlaug 

Endelave Kro 
 
 

 
20. april 2019 kl. 13.30 

Generalforsamling i EFK 
Endelave Kro 

 
 

27. april 2019 kl. 10.00 
Strandrensning 

Mødes på Trekanten 
 
 

27. april 2019 kl. 19.00 
Fællesspisning 
Endelave Skole 

 
 
 

28. april 2019 kl. 11.30 
Stiftende generalforsamling i 
Foreningen Endelave Skole 

Endelave Kro 
 

18. maj 2019 kl. 11.00 
Forårssamling i De Kolde Kaniner 

Endelave Havn 
 
 

DE KOLDE KANINER 
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DE KOLDE KANINER – vinterbadeklubben Endelave 
 
Forårssamling den 18. maj kl. 11 - på Endelave Havn. 
Dagsbefaling offentliggøres på Facebook og kan rekvireres 
hos havgassen. 
 
Forslag til punkter sendes til  
dekoldekaniner@endelave.com senest den 08.05. 
 
Hanne Holm  

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

ÅBENT ALLE DAGE I PÅSKEN 
 

Fra 11. april til og med 22. april 2019 
 
 
 
 

ÅBENT ALLE DAGE FRA 1. MAJ 
 

Tirsdag er dog normalt lukkedage indtil midten af juni 
Vi glæder os til at se jer! 

 
 
 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

 

Læs mere og se menu på vores hjemmeside, på Facebook og opslag ved Kroen 
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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. 

AKTIVITETER – sommeren 2019 
Vi er ved at redigere ”Endelave-brochuren”, så 
den er klar til alle sommerens besøgende. 
 
Som vanligt indeholder brochuren annoncer fra 
øens handlende og udlejere, et kort over øen og 
en kalender over aktiviteter på øen.  
Alle der ønsker at få en eller flere aktiviteter med 
i kalenderen skal sende information om: aktivitet, 
dato, klokkeslæt og sted, til  
hannenyholt@hotmail.com  
så det er os i hænde senest d. 8. april.   
 
Såfremt aktiviteten ikke allerede er i kalenderen 
på øens hjemmeside, vil den også blive lagt ind 
der. 
 
På gruppens vegne 
Hanne Nyholt 

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 

2019 

2500 

2410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø-FOLDER 2019 
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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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Boganmeldelse 
 
I slutningen af marts 2019 udgav forfatter Thomas 
Uhre Fenger sin sjette bog med titlen Påskemorgen. 
Påskemorgen er en samling af fortællinger, hvor 
personer og historier er flettet sammen og relateret 
til hinanden. Alle fortællinger foregår på samme tid, 
en påskemorgen.  Det gennemgående tema handler 
om livet og døden, som i påskens store drama. 
Fortællingerne beskriver personernes dagligdagsliv, 
og hvordan det viser sig, at de har et fællesskab. 
Det kommer lidt efter lidt, og efter de første fortæl-
linger blev jeg nysgerrig på, hvordan personernes 
indbyrdes relationer ville udvikle sig, og på hvordan 
ringen ville slutte. Jeg var nødt til at læse bogen to 
gange for at være sikker på, at jeg ikke havde 
overset sammenhænge. 

Personernes historier 
kunne være mine eller 
min nabos. Jeg kunne 
genkende elementer, 
som kunne være fra min 
eget liv. Virkelighed, 
drømme eller tanker. 
 
Jeg vil varmt anbefale 
bogen. Den sætter man-
ge tanker i gang. Jeg 
kunne godt tænke mig at 
læse mere om, hvad der 
sker i personernes liv. 
 
Sanne Gyde  

EFK 
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Beboerforeningen arrangerer 
STRANDRENSNING  
LØRDAG D. 27. APRIL 2019, kl. 10.00 
Mød op ved Trekanten 
 
EFK indbyder samme aften til  
FÆLLESSPISNING  
kl. 19.00 i skolens gymnastiksal 
Endelave Kro vil servere barbecueben med kartof-
ler, tærter, salat og hjemmebagt brød . 
Desserten står EFK selv for og er indtil videre en 
overraskelse. 
 
Derefter byder vi på kaffe og småkager. 
 
Pris kr. 140 for voksne, kr. 70 for børn. 
Der sælges desuden vin, øl og vand til rimelige pri-
ser. 
 
Tilmelding senest lørdag d. 20. april 2019 til: 
Birthe Olsen: tlf. 24 48 42 20 eller Niels Johan D. 
Andersen: tlf. 40 38 94 01 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelserne 
 
 
EFK indkalder til generalforsamling  
Påskelørdag d. 20. april 2019, kl. 13.30 
på Endelave Kro 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning  
3. Gennemgang af regnskab  
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  
 
På valg er: Birthe Olsen, Leif Jørgensen og Lise 
Agersnap 
Lise Agersnap genopstiller ikke 
Birthe Olsen og Leif Jørgensen genopstiller 
   
5. Valg af suppleant.  
6. Valg af 1 revisor 
7. Valg af 1 revisorsuppleant  
8. Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen og kan indleveres til 
Birthe Olsen, Vesterby 41B, Endelave, 8789 Endela-
ve, eller mailes til   Niels Johan D. Andersen på  
privat@olefaurskov.dk. 
 
9. Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

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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Ny fartplan 
På generalforsamlingen d. 23/2 fik bestyrelsen, 
med overvældende flertal, til opgave hurtigst mu-
ligt at sikre en fartplan, der i højere grad tilgodeser 
pendlere. Siden er der arbejdet ihærdigt og her ved 
deadline til aprilnummeret er status som følger: 
 
• Den nye fartplan forventes at sættes i kraft 

pr. d. 1/7-2019 
• Første afgang flyttes 25 minutter frem til kl. 

6:30 mandag til fredag samt lørdage i skoler-
nes sommerferie. Der er mindre justeringer 
på øvrige afgange på hverdage. 

• Alle tirsdage, på nær den sidste tirsdag i må-
neden udenfor skolesommerferien, sejles 
hjem til Endelave om morgenen og der bliver 
to eftermiddagsture som på de andre hverda-
ge. 

• Der bliver to eftermiddags afgange på hver-
dage – også i skolernes sommerferie.  

 
Til gengæld er vi blevet enige med ledelsen i Ende-
lave Færgefart om at fjerne: 
• Den sene ekstra søndagstur i skolernes som-

merferie – undtagen den første og sidste søn-
dag. 

• 5 af de ekstra formiddagsafgange om onsda-
gen udenfor skolerne sommerferie. Så frem-
over er der indtil videre ikke en ekstra afgang 
om onsdagen i januar, marts, maj, september 
og november. 

• Den anden formiddagstur de sidste tre uger i 
august. Den første afgang på disse tre lørda-
ge har uændrede tider af hensyn til allerede 
bookede turist-ture til Endelave. 

 
Vi har haft meget travlt, fordi bus 104 alligevel 
fortsætter med kun ganske få begrænsninger. Det 
er jo egentlig en god nyhed, men det medfører at 
vi skal lande en aftale med færgefarten meget hur-
tigt for at kunne nå at prøve at få flyttet 104’erens 
afgange til de ny færgetider. 
 
Ydermere arbejder vi målrettet på at udjævne for-
skellen på billetprisen på ø-biler afhængig af num-
merpladens farve. Vi har drøftet de lovlige mulighe-
der med ledelsen af Endelave Færgefart, og når 
dette læses, er der formodentlig 
indgået en aftale. 
 
Storvildt Havstation Endelave.  
Havstationen tænker vi opbygget, 
så vi kan tilbyde øens beboere, turi-
ster og skoler viden og oplevelser 
om de store havpattedyr og fisk 
som lever -eller passerer- langs En-
delaves kyster.  
Havstationen tænker vi placeret i 
nærheden af Endelave Havn med 
udsyn til sælgrunden. Eventuelt på 
en pram i havnen. I Havstationen 
kan der undervises, laves work-
shops og arrangeres aktive naturtu-
re på havet og langs øens kyster.  
Vi mener havstationen vil kunne 
understøtte Endelaves positive om-
dømme blandt danske og udenland-

ske turister. Desuden vil havstationen kunne til-
trække skolegrupper med børn og unge under ud-
dannelse. Havstationen kan med fordel opbygges 
fleksibelt af ombyggede og moderniserede skibs-
containere, suppleret med en større udkigs plat-
form. 
 
Vi regner med en anlægsudgift på max 5 mio. kr. 
som kan finansieres af fonde mm, samt en drifts-
økonomi som finansieres af de besøgende suppleret 
med en driftsgaranti fra relevante fonde o.l..  
Havstationen tænker vi passet af både lønnet og 
frivillig lokal arbejdskraft, samt af gæstestuderende 
fra Aarhus Universitet og Zoologisk museum i Kø-
benhavn.  
 
Næste skridt vil i givet fald blive, at der udarbejdes 
en ansøgning om principiel myndighedsgodkendelse 
hos Horsens kommune. Samt at vi efterfølgende 
opstarter arbejdet med ansøgninger om økonomisk 
støtte til projektet hos relevante fonde, hos staten 
og hos kommunen.  
 

Nye ansigter i beboerforeningens bestyrelse 
På beboerforeningens generalforsamling lørdag d. 
23. februar skulle de 65 fremmødte finde to nye 
ansigter til bestyrelsen. Det blev to ’gamle’ ansigter 
der blev valgt – både Peter og Poul har begge haft 
deres gang på Endelave i mere end en menneskeal-
der.  
 
Peter Nymand var en af de to P’er, der stillede op, 
og blev valgt.  Peter er kommet på Endelave siden 
han var 2 måneder gammel. Peter er kommet i 
Søndermølle 8, hvor hans mormor boede og som 
hans mor Grethe har i dag. 
Hanne og Peter købte Søndermølle 6 – det lille gule 
hus ved Trekanten, i 2009. De er nu blevet faste 
beboere på Endelave, efter at de solgte huset i År-
hus. 
Peter vil arbejde for en optimering af betingelser 
for  pendlere og dermed tilflyttere til Endelave. Her 
tænkes på lavere bilpriser/ensretning, og bedre 
muligheder for at kunne passe sit arbejde/studie i 
Horsens. 
 
Poul kom første gang til øen i 1962 og boede sam-

BEBOERFORENINGEN 
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BEBOERFORENINGEN 
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men med sin mor og far hos Ragna i Søndermølle 8 
et par somre og derefter hver sommer i mange for-
skelige huse i byen.  
Hvorfor Endelave – fordi Pouls far, som søn af en af 
øens præster tilbage i tiden, er født, opvokset og i 
øvrigt begravet på Endelave.  
I 1984 købte Poul og Birgitte Kongevejen 18 - Prin-
sessehuset eller huset med de gule vinduer -, men 
er stadigt ’turister’. 

100.000 kr er da ikke så ringe endda! 
Dette er netop beløbet, beboerne på Endelave i fæl-
leskab kan råde over i løbet af året. Efter ansøgning 
fra Beboerforeningen er Endelave sammen med 3 
landsbyer i Horsens kommune udvalgt til initiativet 
’Trygge landsbyer 2019’. Og hvad er det så for en 
størrelse? Det blev Hanne, Karsten og Poul fra Be-
boerforeningens bestyrelse meget klogere på ved et 
opstartsmøde i Horsens mandag d. 4 marts. 
Formålet med ’Trygge landsbyer’ er at bidrage til, 
at borgerne aktivt medvirker til at skabe levende 
landsbyer med sammenhold, udvikling og endnu 
mere tryghed – Endelave skal gøres endnu mere 
attraktiv, også for nye borgere.  Det er vigtigt, at 
så mange borgere inddrages som muligt og ikke 
kun de sædvanlige ildsjæle.  Og borgere her bety-
der ikke kun fastboende, men alle der har sin gang 
på Endelave. 
 
Hvordan skal pengene så anvendes.  Det er vigtigt 
at understrege, at pengene er givet til Øen og ikke 
til en forening.  Der vil derfor blive indkaldt til bor-
germøder, hvor alle kan komme med forslag til små 
og store projekter til gavn for alle.  Det er vigtigt, 
at frivillige er med til at beskrive og i en vis ud-
strækning udføre projekterne. Projekterne skal 
kunne anvendes af alle beboere og være gratis. Og 
de må ikke være af kommerciel, politisk eller religi-
øs art. Når projekter er beskrevet vil de komme til 
afstemning på endnu et åbent borgermøde – så 
projekter med størst borgeropbagning får støtte. 
Hvordan kommer vi så i gang? Beboerforeningen vil 
nedsætte en tovholdergruppe, der snarest vil fore-
slå det videre forløb med borgermøder.  Men det er 
vigtigt, at alle allerede nu begynder at tænke på 
gode ideer til projekter, som kan engagere os alle 
på Endelave og styrke fællesskabet.  
 
Bosætningsprojektet 
Som tidligere nævnt deltager Endelave som en af 
syv småøer i et bosætningsprojekt i samarbejde 
med Sammenslutningen  Af Danske Småøer. Ø-
sammenslutningen har ansat en konsulent, der 
bl.a. står for at tilrettelægge konferencer for de del-
tagende øer, hvor vi får mulighed for oplæg fra for-
skellige fagfolk om f.eks. lejelovs-bestemmelser, 
markedsføring mv., og ikke mindst mulighed for at 
idéudveksle med deltagere fra de øvrige øer. 
 
I skrivende stund har vi netop udsendt en presse-
meddelelse, hvori vi gør opmærksom på, at Endela-
ve ønsker nye tilflyttere. Vi har fået lov til at udby-
de ”den lille lejlighed” på skolen som prøvebolig i 
begrænsede perioder for at give potentielle tilflytte-
re en mulighed for at prøve ø-livet af, inden de for-
håbentlig vælger at flytte permanent til øen. Der 
var ikke gået mange timer, før de første henvendel-
ser kom, så det er dejligt, at der åbenbart er inte-

resse for ø-livet. 
 
Bosætningsgruppen der pt. består af Grete, Ib, 
Karsten, Henning, Marianne og Hanne N søger flere 
nye medlemmer, der vil bidrage med ideer og gøre-
mål. Har du lyst så kontakt en fra gruppen. 
 
 
Skolen 
Da skolen lukkede i sommer, fik lederen af kommu-
nens ungdomsskole Nina Nielsen sammen med 
Bente Skovgaard til opgave at arbejde med plan-
lægning af, hvordan skolen kan drives fremover. 
Repræsentanter fra Beboerforeningen og naboer til 
skolen har i løbet af efteråret og vinteren holdt mø-
der med Nina og Bente. Der er fin stemning og vel-
vilje fra Horsens kommune til at finde gode løsnin-
ger.  Skolen skal fremover drives som en forening 
med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra 
Endelave og Horsens kommune. Tanken er bl.a., at 
skolen og øen som helhed fremover gerne skal be-
nyttes flittigt som naturskole for børn fra alle kom-
munens skoler. 
 
Vi håber også, at mange har lyst til at komme med 
gode ideer til, hvordan skolens lokaler og omgivel-
ser kan bruges af øens beboere fremover. 
Søndag, d. 28. april kl. 11.30 er der stiftende 
generalforsamling. 
Se nærmere om i opslag med dagsorden. 
 
 
Strandrensning 
Lørdag, d. 27. april mødes vi til den årlige rengø-
ring af Endelaves kyster og øvrige fælles-arealer. 
Det plejer at være en hyggelig dag, hvor vi hvert år 
overraskes af, hvor meget skrald og opskyld der 
kan samles ved en fælles indsats. 
Vi mødes ved trekanten kl. 10. 
 
Generalforsamling i beboerforeningen. 
 
Referat fra generalforsamlingen kan læses på bebo-
erforeningens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand:    Karsten Kragh Hansen 
Næstformand:   Poul Bækbo 
Kasserer:    Mike Thygesen 
Sekretær:    Hanne Nyholt 
Menigt medlem:  Peter Nymand 
 
Følgende udvalg er nedsat: 
Færgeudvalg:   Peter, Hanne og Karsten 
Udvalg vedr. Skolen:  Hanne og Karsten 
Udvalg vedr. Havstation m.m.:  Poul og Karsten 
 
Følgende blev også valgt: 
Revisorer:   Palle Dupont & Maja Hoe 
Suppleant:   Monica Birkmose 
 
Ø-repræsentant: Jens Olsen 
Suppleant:   Kim Vind 
 
Repræsentant til Landsbyrådet: Lars Herlev  
Suppleant:   Lone Vohnsen Krogh 
 
Bestyrelsen 
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Sidste nyt 
Vi har helt ekstraordinært fået bevilget et engangsbeløb 
på 60.000 kr fra kommunen.  
Vi har ansat Tove fra 1.4 og Lars er ansat 2 timer pr 
uge indtil udgangen af juli. 
Grundlovsmødet den 5.6 holdes på sædvanlig vis. Se 
opslag på pælene. 
Der er arbejdsdag i Lægeurtehaven den 7.4 kl 13-16. 
Vi håber mange vil møde op. 
Haven åbner den 5.5. 
 
Lægeurtehavens cafe har fået ny forpagter fra 1. maj i 
år. Det er Endelave Kro og hvis i har lyst til at møde 
Anne, som skal arbejde i cafeen og høre mere om 
hvordan sommeren kommer til at forløbe, så mød op 
til haveåbningen d. 5. maj.   
 
Dorte Knudsen 
 
Generalforsamlingen i Lægeurtehaven 
Afholdt lørdag d. 16. februar 2019 Kl. 11.00-13.00 
 
Der var 32 fremmødte. 
Frede Lassen blev valgt til ordstyrer og Jørn Martin 
Steenhold til referent.  
 
Formanden Dorte Knudsen redegjorde i sin årsberet-
ning om bestyrelsens opgaver i det forløbne år. Opga-
verne, der skulle løses, har været meget forskellige: 
Indgåelse af nye forpagtningsaftaler - Ansvar for ha-
vens økonomi - Betaling af de faste udgifter - Kontin-
gent betalinger - Hvervning af nye medlemmer - Ind-
beretninger til Natur-, Fødevare- og Erhvervsstyrelser-
ne - Planlægning af medlemsaktiviteter, herunder 
Grundlovsmøde, Sct. Hans, æblekagedag, julemarked 
m.m. 
Der er også blevet gjort en indsats for samarbejdet 
med øens øvrige foreninger og erhvervsdrivende, som 
ønskes intensiveret fremover, herunder med skolen. 
 
Vedr. Besøgshaven nævnte formanden, at bestyrelsen 
ønsker og bestræber sig på at fastholde den nuværen-
de aktivitets høje niveau. De besøgende giver udtryk 
for, at det er spændende at gå rundt og se på den vel-
holdte have. Desuden trækker haven mange turister 
og besøgende til. Formanden anførte, at haven har en 
utrolig betydning for øens egne beboere, for turister 
og besøgende, som ofte på forhånd har hørt om ha-
ven. Havens betydning vil også fremover være en del 
af øens identitet, her i ønsket om et tæt samarbejde 
med skolen. 
 
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt dog ingen ny 

aftale med en ny forpagter af cafeen, men forventer at 
kunne indgå en ny aftale i løbet af foråret. 
Der blev bl.a. stillet spørgsmål om og gode forslag til 
havens pasning fremover. Samt forhåbninger om for-
pagtningen. Dele af haven skal måske omlægges og 
gøres mere praktisk at vedligeholde, ligesom det store 
telt bør flyttes m.m. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt 
 
Kassereren Birthe Olsen fremlagde regnskabet, hvis 
hovedpunkter bl.a. var følgende: Nuværende kassebe-
holdningen: kr. 170.000,- Omsætningen i cafeen: kr. 
270.000,- Ø-butikkens omsætning: kr. 171.000,-  
Der blev bl.a. stillet spørgsmål fra forsamlingen vedr. 
de sekundære omkostninger i regnskabet på kr. 
50.000,- Hvilket skyldes udgifter til advokat i forbin-
delse med den verserende retssag, som haven har 
med en tidligere forpagter. 
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Valg til bestyrelsen. Mette Munk og Tove Yde ønskede 
ikke genvalg. Nyvalgt blev Susanne Søndergaard og 
Hanne Nymand. Suppleant blev Peter Nymand. 
 
Af Indkomne forslag - var der et forslag fra bestyrel-
sen om fastsættelse af et beløb, som øens beboere 
lokalt skal betale for at leje cafelokalet og køkkenet til 
private arrangementer, små fester, møder m.m. 
Forslaget blev vedtaget. 
Generalforsamlingen besluttede at kontingentet frem-
over forhøjes, fra det nuværende beløb på kr. 50, til 
kr. 75 for enkelt personer. 
 
Til sidst: Eventuelt, som dannede forum for en livlig 
diskussion om flere emner, bl.a.: Samarbejdet med 
skolen, herunder muligheder for overnatninger, Tove 
Ydes populære ø-ture, samarbejdet med brygger- og 
vinlav, alternative former for pasningsmuligheder af 
haven, ø-butikkens udsalg, som deltagerne udtrykte 
deres tilfredshed med, samt mulighederne for et me-
get tættere og integreret samarbejde med især skolen 
og dennes nye organisering, og med øens øvrige for-
eninger. 
 
Endelave Lægeurtehave konstituerede sig herefter 
således::  
Formand Dorte Knudsen, kasserer Birthe Olsen,  
sekretær Jørn Martin Steenhold, bestyrelsesmedlem-
mer Susanne Søndergaard og Hanne Nymand.  
Suppleant Peter Nymand. 
 
Ref.: Jørn Martin Steenhold 
 
 

LÆGEURTEHAVEN 
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HAVSTATION 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

Seneste nyt vedr. havstation 
I forbindelse med etablering af havstation på Endelave har beboerforeningen i 
samarbejde med forskellige interessenter udarbejdet en model, der gør havsta-
tionen mulig at realisere allerede i indeværende år. 
Det forholder sig nemlig således, at Gitte og Erik Filsø velvilligt har stillet det 
ledige pølsehus, som lige nu står opmagasineret på kommunepladsen, til rådig-
hed for projektet. 
 
Man er allerede derfor i etableringsfasen med at få projektet godkendt på en 
flydebar pram, hvorpå huset skal opstilledes og placeres ud for havnen med 
umiddelbar adgang fra den gamle badebro og med tiden adgang fra det nye 
badeanlæg.  
Endnu vides ikke om ordningen bliver permanent 
 
Havstations-gruppen 

Arkivfoto 
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Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak / Endelave Natur og Miljø 
 
Foreningen Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak / Endelave Natur og Miljø holder årsmøde på Endelave 
Kro og Gæstgiveri, påskelørdag d. 20. april 2019 fra kl. 10.00 til 12.00.  
Der er frokost efter mødet fra kl. 12.00 til 13.00. Hvis du ønsker at deltage i frokosten, bestilles den på 
kroen senest mandag d. 15. april på tlf. 21 43 14 15. 
 
Foreningen har fået en ny og omfat-
tende hjemmeside på http://
www.endelave-hav-og-dambrug-nej-
tak.dk/, hvor man bl.a. kan se dagsor-
den for årsmødet.  
 
Der er udsendt indbydelse til årsmødet 
pr. mail, men hvis man ikke har mod-
taget denne indbydelse, bedes man 
henvende sig til talsmand for forenin-
gen, Anders Grosen, der også modta-
ger indmeldelser i foreningen. 
 
Venlig hilsen 
Anders Grosen  
grosenvejle@gmail.com  
tlf. 29 88 94 06 

EHDNT 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

To havørne i forårsstemning på Bremå Torne  
Foto: Anders Grosen 
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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 

 
 

 
 
 

 

april  -  maj  2019 

Den nye kistekøler 

 

Dodekalitten eller tolvstenene 
 

Jeg var på besøg på Falster og ret tilfældigt endte vi 
på en køretur ved disse store sten, der står på åben 
mark, på det nordlige Lolland, lige ved færgen til 
Fejø og Femø. 12 sten skal det ende med at blive, 
alle 7-8 meter høje granitstykker, hvoraf der nu er 5 
der har fået tilhugget ansigt. Man tænker på Stone-
henge tænker på at det er mærkeligt at placere disse 
ansigter på en plads med en diameter på 30 meter. 
Hvad skal det til for. Uformidlet kan det synes 
svært. Hvem er de; nogle kigger mod havet, andre 
mod land. Alle kigger på hinanden.    
 

Den bagvedliggende tanke er at der er et folkefærd 
som blev hjemløse da Bosporus brød sammen og 
vandmasserne fra Middelhavet oversvømmede et 
befolket område som vi nu kender som Sortehavet.  
Kunstnerne har lavet en fortælling om dette folk, 
lolerne, som medbragte de guder vi kender fra den 
nordiske mytologi, og figurerne er da også af guder 
med velkendte navne som Baldur. 
 

Det var stort og mærkeligt at nærme sig. Og mens vi 
stod ved stenene begyndte musikken. Og det ændre-
de oplevelsen fuldstændig. Fra at være mærkelige 
sten på en mark på Nordlolland, som nok havde en ide, men ikke noget kultisk over sig; ingen soldyrkelse eller fornemmelse af at 
der her skulle blotes, blev det med musikkens ledsagelse til et mystisk rum. Man søgte ind, for at høre lydene. 12 højtalere under 
stenbænke. Musik som vi senere kunne læse var computerfremstillet musik, med input fra sol, tidevand til at give en illusion om at 
man var midt i naturens katedral. For tolvstenskredsen blev pludselig til et rum. Hvor man ikke var betragter men mere betragtet, en 
del af noget større. 
 

Når man sydpå, og også nogle gange i Danmark kommer ind i en kirke, så er oplevelsen helt anderledes, hvis der er musik i rum-
met. Man mærker at man er i et kultisk rum, og ikke bare i et rum med højt til loftet og smukke malerier og vinduesudsmykning. 
Som om musikken understreger at der er mere på spil her, det er et rum der skal tale til alle sanserne. Det gør dodekalitten også på 
sin egen måde. Man hvisker til hinanden, man bliver stille indeni. Lader sig gribe af nuet. Lader tankerne få frit løb. Det er det vi 
også en gang imellem oplever når vi kommer i kirke.     
 

At der er noget der er større end os, noget vi ikke kan styre. Kæmpehoveder, tidevand og solen på Nordlolland, eller bare alt det vi i 
vores dagligliv gerne ville kontrollere, men må sande, at i forhold til det der betyder noget, der slår vores kræfter og vilje ikke til. Vi 
må leve med det ukontrollerede.   
 

Kig selv på www.dodekalitten.dk  

Jens Peder Baggesgaard 

 



 

 11 

Præstegården 
 

Til sommer er det 9 år siden at Elin Post flyttede fra præstegården. Endelave blev lagt 
sammen i pastorat med Tyrsted og Uth, formelt fra d. 1-10-2010. Provstiet lagde penge 
til at præstegården kunne blive (sparsomt) møbleret, værelserne står stadig som for 9 år 
siden.  
 

Dengang var der ikke nogen der havde et særligt klart billede af hvordan fremtiden ville 
se ud. Hvor ofte ville præsterne overnatte på øen. Hvor mange aktiviteter ville der være, 
nu hvor det nærmere blev sognehus end præstegård. Det er stadig kontor for præst og 
graver, selvom al kirkebogsføring sker i Tyrsted. 
Og der er sket meget forskelligt gennem tiden. Konfirmand(er) er dukket op, børnene 
har haft weekends i præstegården sammen med mig. Der har været hyggeeftermiddage, 
hvor jeg bagte til menigheden. Menigheden fra Tyrsted og Uth har brugt den til frokost 
i en årrække. Der har været kaffe efter gudstjenester, adventsfesten flyttede ind da MR 
overtog arrangementet, og der er højskoleformiddage samt menighedsrådsmøder. 
Håndværkerne bor der når de arbejder på kirken, og der er vel en præst der overnatter 
ca 10 gange om året 
 

Så i det store billede er det få gange om året huset er i brug. Og et hus er på den måde 
ligesom en krop. Hvis den ikke bruges, så går den i forfald. Bliver trist, luften bliver 
tung fordi der ikke suser frisk vind ind ad døre der åbnes og lukkes. Og huset har over 
100 år på bagen, så der skal jo gøres en del for at holde både det ydre og det indre tip-

top. 
 

Med disse erkendelser er vi nået frem til at præstegården er for stor til os, og vil have 
godt af at blive brugt mere, og det skal så gerne være af nogen der vil købe og holde 
den godt ved lige; give den nyt liv. 
Vi er i ikke så langt i processen; vi har fået en arkitekt til at lave en skitse på et hus på 
ca 70 kvm, så der stadig er både kontor og soveværelse; samt plads til at kunne være i 
huset og stadig bruge det til menighedsrådsmøder. De andre møder vi holder må vi så 
henlægge til andre lokaliteter på øen. 
 

Nu afventer vi om vi kan få lov at placere huset hvor vi gerne vil, cirka der hvor grise-
huset stod tidligere. 
Og om vi kan få provstiudvalget med hele vejen til vi når i mål. Vi håber at det kan gå 
rimeligt hurtigt, hvis PU nikker ja til at mellemfinansiere indtil vi kan sælge præstegår-

den, når det nye hus står klar til brug.  

 

Kistekøler 
 

Skikke forandrer sig med tiden. En gang var det næsten alle der skulle begraves i ki-
sten, nu bliver de fleste brændt, hvilket kan ses på kirkegården. 
En gang flyttede man ikke så langt væk fra hjemegnen som man gør nu. Og derfor kun-
ne man holde begravelse få dage efter dødsfaldet, hvis døden indtraf i den varme perio-
de. Nu er folk flyttet væk, og an vil gerne have samlet familien til bisættelsen eller be-
gravelsen. Det betyder at der kan gå op til 1 dage fra dødsfaldet til højtideligheden. Og 
det er lang tid en varm sommer. Vi har i menighedsrådet diskuteret sagen frem og tilba-
ge mange gange. Kapellet er ikke bygget så det kan tåle at der bliver sat et køleelement 
op, luft til luft kan endnu ikke nedkøle nok om sommeren. Og løsningen med en kiste-
køler var meget dyr. 
Det ville være en billigere løsning at sende kisten til fastlandet og tilbage igen, når man 
tæller bagud og ser hvor ofte det har været nødvendigt. Vi har derfor i en årrække brugt 
en meget simpel metode, hvor fryseelementer har holdt kisten kold. Det holder ikke i 
det lange løb, og derfor var det fantastisk da vi fik tilbud om at købe en brugt kistekøler til 
rimelige penge. 
Som billedet viser, så er det nærmest et liggende køleskab som kisten kan stå i. Der er ikke 

mange løft forbundet med at bruge den, og så virker det etisk mere korrekt, at vi ikke skal 
be graveren om at åbne og lukke kisten for at skifte køleelementer. 

Jens Peder Baggesgaard 

 
 

  
 APRIL 

 

 

 

 

 søndag d. 7.   Mariæ Bebudelse 

    Karen Holdt Madsen 

 

 

 

 torsdag d. 18.  Skærtorsdag kl. 19.30  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 fredag d. 19.    Langfredag  
    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 søndag d. 21.  Påskedag  
    Jesper Hyldahl 
 

 

 MAJ 

 

 

 

 søndag d. 4.    Konfirmation 
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 fredag d. 17.   Store Bededag 
   Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 torsdag d. 30. Kristi Himmelfartsdag  
   Bettina Erbs Hillers 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

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 
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Hvem boede i husene en-
gang for længe siden? 
 
Søndermølle 25,  ”Lenes hus”. 
 
Huset blev bygget af snedker 
og tømrermester Søren Søren-
sen i 1856. Han boede her 
sammen med sin kone og de-
res børn til 1860, hvor han 
overtog gården ”Møllegården” 
og møllen efter Niels Sørensen 
Poder, Sørens svigerfar. 
 
Søren Sørensen sælger huset 
til sømand/færgemand Hans 
Christensen, og det forbliver i 
denne families eje til 1990. 
Sidste ejer af huset inden det 
får status af fritidshus er Lene 
og Hans Christensen, der over-
tager efter faderens død i 
1941. 
 
Hans Christensen var gift med Helene, kaldet Lene.                                                                                  
Lene og hendes søster kom til Endelave kort efter 
1. Verdenskrigs ophør. De kom med tog den lange 
vej fra Danzig i Tyskland, men deres første rejse 
endte i Jylland, hvor de på grund af manglende pa-
pirer fra Røde Kors ikke fik lov at komme videre. 
Pigerne blev sendt tilbage, og da de havde fået den 
rigtige skrivelse med, rejste de igen med Endelave 
som mål. Det blev en helt anden slags rejse. Denne 
gang fulgtes de med Wienerbørnene og fik en stor 
modtagelse i København. Turen videre var også 
lang, og efter et par dage hos pastor Hornbech i 
Fredericia fortsatte turen med færgen til Endelave.   
Pigerne nåede frem, og de blev installerede. Helene 
kom til en fiskerfamilie, og Hildegard skulle bo hos 
en gårdmandsfamilie. Deres ø-liv kom til at strække 
sig over 2 måneder, før de sunde og velnærede 
vendte hjem til forældrene. Opholdet på øen har 
været så skønt, at de kom igen året efter, og de 
blev ved med at komme i alle ferier. 
                                                                                    
Lene var trofast, måske fordi hun blev meget glad 
for Hans. Hun har bevaret hans breve, og han 
skrev flittigt, mindst én gang om ugen. 
Hans fortæller om dagliglivet på øen, om kirketår-
net der nu er halvt færdigt (i 1931), om fiskeriet 
(720 ål på en enkelt dag til blot 0,40 kr. pr. kg.), 
og om jagten på edderfugle og sortænder. Torskefi-
skeriet i november og december indbringer også 

lidt penge: 0,22 kr. pr. kg. for store torsk, og 0,10 
kr. pr. kg. for små torsk. Han fortæller, at han en 
dag skød en sæl og spiste lever og hjerte. ”Det var 
meget lækkert, nærmest som kalvelever.”                           
 
I december måned er det ikke så nemt at komme 
af med sit jagtbytte, for prisen på kød og flæsk er 
dalet og blevet meget billig.  I stormvejret er Holms 
mølle væltet, og en del hustage er røget af. Ung-
dommen skøjter på” Kæret”, og man morer sig 
over hinanden, når nogen plumper i. Lene får gen-
nem Hans`s breve et rigtig godt indblik i livet på 
øen. Han sender hende små blomster, som stadig 
er bevarede, fordi Lene har passet utrolig godt på 
dem. Hans´s mor er syg og sengeliggende; hun har 
været dårlig i længere tid, men hun håber, hun vil 
kunne tage imod Lene, når hun kommer for at flyt-
te ind i huset. Dette kommer desværre ikke til at gå 
i opfyldelse, da moderen dør i begyndelsen af 1932. 
 
Lotte Krogh 
 
Fortsættes i næste nummer 

MUSEET 
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      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 
 

 

Billede fra 1977 
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

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

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

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

 
 
 

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

 PEJSETRÆ FRA  

 LOUISENLUND SÆLGES 
 

 

 

 

 

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

Andre længder og kløvet træ efter aftale 
Levering efter aftale 

 
 

 
 
 

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

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 8. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

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

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

 

• Robotsvejsning 

• Smedearbejde  

• Pladearbejde 

• Fremstilling af stålstel til           
møbelindustrien 

• Butiksinventar 

• Enkeltstyks- og seriearbejde 

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



 

14 

Forlænget forår 
Hvor er det skønt at vågne tidligt i denne tid; lige 
at høre pressen kl. 6, og derefter høre lidt af den 
løbende debat, før det bliver tid til at hilse på den 
opstående sol, når den kigger over horisonten, og 
den længe har farvet skyerne i rødmende farver. – 
Vi har gennem hele februar nærmest følt, at nu er 
det vist forår med meget høje temperaturer, skønt 
vi stadig kun var i årets sidste vintermåned. Vi har i 
den måned haft besøg af årets første bier, som be-
søgte en allerede blomstrende rosmarin, og alle 
blomsterne blev flittigt frekventeret. – Lars, min 
genbo, har også allerede lagt kartofler under pla-
stic, og vi kan alle glæde os til at få tidlige kartof-
ler, dyrket lokalt. 
 
Ude på strandengene er gravænderne også ankom-
met, og de lyser dejligt op med deres skønne farve-
dragt. Enkelte svanepar er også begyndt at se på 
rede-mulighederne, skønt det stadig er lidt vådt 
efter den seneste tids megen regn. – Her hjemme i 
haven er fasanerne vist allerede i gang med æg-
lægningen. Kokkene har for længst fået udkæmpet 
deres kampe om herredømmet over terræn og hun-
ner. Og skovduerne er også godt i gang, og de 
kommer jo noget let om ved rede-byggeri med de 
få kviste, de bruger til deres reder. – Jeg har været 
rundt og tømme redekasserne for gamle reder, så 
mejserne kan komme i gang også. – Lars har også 
været flittig med fremstilling af nye kasser, som er 
hængt op i de omliggende træer, og vores velnære-
de mejser, som er fodret gennem hele vinteren, 
kan roligt flytte ind. 
 
I bugten ligger en masse stormmåger passivt og 
venter på det samme, som jeg selv går og venter 
på, - vårsildenes ankomst. Dette opdager mågerne 
omgående, og jeg kan så ud fra deres aktivitet se, 
at det er nu, at forårsfiskeriet for alvor går i gang. 
Min lille båd skal så ud til stranden på østkysten, 
hvor jeg prøver at fiske 
med sildegarn mellem 1. 
og 2. revle, med det opti-
mistiske håb, at jeg kan 
have det i fred for sælerne. 
Jeg har tidligere været ude 
at fiske efter ørreder med 
stang og blink – uden at 
mærke til nogen aktivitet. 
Dog havde jeg en dag en 
pæn stor ørred efter blin-
ket, men den ville ikke bide 
på, men blot jage denne 
lille fredsforstyrrer bort. 
Det er måske nærmere en 
lækker sandorm, som kan 
lokke dem til at bide, - så 
det skal også prøves. – 
Vandet er ikke så koldt i 
år, så måske bliver tiden 
for børsteormenes svær-
men rykket frem. I norma-
le år sker dette lige om-
kring 1. april, og så er ør-
rederne optaget inde på 
det lave vand i bugten, 
mens det sker. 
 

Rådyrene er igen begyndt at trække ud i den vestli-
ge del af øen, og vi har da haft den glæde at have 
en rå liggende i forhaven helt ude ved vejen, hvor 
den lå og slikkede solskin og nød det, godt i læ af 
vores brede, tætte hæk mod den kraftige vind fra 
nordvest. Jeg tror, at den glædede sig til at ned-
komme med et par nye lam, nu hvor hun var slup-
pet af med de store fra sidste år. – Der blev smagt 
på forskellige urter og buske, og nogle overskårne 
æbler blev det også til, før hun forsvandt. – Kani-
nerne er der også faldet ro over nu, efter jagten og 
reguleringen er slut. De er godt i gang med at hjæl-
pe mig med at holde græsset nede i passende høj-
de. – Vores kat er meget interesseret i kaninerne, 
men de voksne er hurtige med at komme af vejen, 
når han er på jagt. Det er mest ungerne, han fan-
ger og spiser, og i den periode kan jeg godt opgive 
at fodre ham, da han lader hånt om alle de lækkeri-
er, jeg prøver at lokke ham med, - utaknemmelige 
skarn. 
 
I dag så jeg for første gang i år et par jernspurve 
hoppe rundt ude på græsset sammen med en gær-
desmutte. De havde travlt, så der må jo have væ-
ret nogle insekter, som var kommet op fra jorden. 
Det har ellers været en lidt kedelig vinter ved fo-
derbrættet, hvor mange af de normale gæster ikke 
har ladet sig se. De er måske blevet i mere nordlige 
områder, hvor der var føde at finde. Men vi har jo 
så trækket sydfra at glæde os til, da de nok skal 
komme på besøg og få tanket op, før turen går vi-
dere nordpå. 
 
Børge Birkmose 

NATUREN OMKRING OS 
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ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

endelave-museum@mail.dk 

www.endelave-museum.dk 

 
 

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

HÅNDBOLD!! I DAG OG DENGANG!! 
 
For et par måneder siden sad det meste af Dan-
marks befolkning (garanteret også de fleste af En-
delaves beboere) som klinet til TV’et for at følge 
verdensmesterskaberne i herrehåndbold. 
Her spillede Danmark helt fantastisk. Vandt samtli-
ge kampe og blev en suveræn verdensmester!! 
  
I Stafetten i dette nummer af Endelavebladet er jeg 
lidt inde på, at jeg for omkring 60 år siden sammen 
med mit håndboldhold i Horsens skulle have været 
til Endelave for at spille en opvisningskamp mod 
det lokale hold. 
Desværre meldte jeg fra, hvilket jeg fortryder rigtig 
meget nu. 
 
Min 3 år yngre bror var med på vores hold, og han 
fortalte efterfølgende, at det havde været en fin-fin 
tur. 
 
Det, der ærgrer mig ved ikke at have været med, 
er, at jeg måske årtier  senere kunne have gen-
kendt eller husket nogle af Endelave-spillerne. 
 
Jeg har, mærkeligt nok, aldrig senere herovre for-
søgt at finde frem til nogle af mine mulige mod-
standere fra Endelave. 
 
Med fare for at gætte fuldstændig forkert vil jeg 
alligevel lade min fantasi ”udtage” et hold, der KAN 
have været vores modstander: 
 
Jeg er på det rene med, at flere af spillerne på hol-
det desværre ikke er blandt os mere. Men ALLE har 
haft en ungdom, været hurtige og spændstige, så 
jeg håber, at de efterladte vil se positivt på 
”udtagelsen” til Endelaves mesterhold. 
 
Endelaveholdet anno ca. 1960: 
Målmand:  
Poul Bernhard (Stor og frygtesløs. Fylder godt i må-
let) 
Backs:  
Henning Rasmussen og Robert. (begge har sikkert 

haft et kanonskud og været meget solide og hårde i 
opdækningen. 
Playmaker: 
Karl Ivar Tang (organisatoren på holdet, stort over-
blik og vant til at bestemme) 
Wings: 
Frode Søvang og Frank Rasmussen. ( små og lyn-
hurtige spillere. Eksperter i kontraangreb.) 
Stregspiller: 
Hans Hoe (elegant og letbevægelig overalt på stre-
gen. Nem at spille fri.) 
 
Udskiftningsspillere:  
(med samme kvaliteter som startopstillingen) 
Målmand:  Gunnar Gylling 
Back:  Hans Henriksen 
Playmaker: Frede Lassen 
Wing:  Jørgen Knudsen og Jens Peter 
Stregspiller: Svend Jeppesen 
 
Træner:  Peter Rasmussen 
Holdleder:  Harald Hansen 
 
Som alle kan se, kunne det have været et frygtind-
gydende hold. Altså under forudsætning af, at de 
overhovedet var håndboldspillere dengang?? 
 
Men tanken er sjov at lege med, og hvem ved, om 
ikke en og anden  måske kunne fortælle mig, om 
det er et vildskud eller faktisk et kanonskud! 
 
P.E. Blume 
 
  

HÅNDBOLD 
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Skove på Endelave 
Istiden sluttede for 11.600 år siden, og da lå Dan-
mark hen som et stort bølgende lavland, kun gen-
nemstrømmet af nogle store europæiske floder. 
Dværgbuske dækkede tundralandskabet, omtrent 
som nutidens lyngheder på Endelave. Med stigende 
varme blev landet efterhånden dækket af skov. 
Først kom birk og enebær senere fyr og hassel. 
Sammen med mere varme kom derefter elm, eg, 
el, lind og sidst ask. Bøgen kom først til Danmark 
for 2000 år siden. På god jordbund var denne ur-
skov stedvis tæt, men træfald skabte lysninger, 
der blev holdt vedlige af store planteædere som 
urokser, elge, bison og heste.  
 
Istidens store isskjolde især i Nordamerika og 
Nordeuropa smeltede bort med den stigende var-
me, og havet steg til omtrent den nuværende høj-
de for 6000-7000 år siden. Store områder omkring 
Danmark blev dækket af hav, mens de højerelig-
gende områder blev til halvøer og øer, og en af 
dem er Endelave. Fund viser, at øen har været be-
boet i perioder gennem stenalderen og bronzealde-
ren, men der er ingen kendte fund fra jernalderen, 
kun to fund fra vikingetiden og ingen fund fra den 
tidlige middelalder. Efter midten af 1300-årene fin-
der vi tydelige tegn på mere omfattende beboelse 
på øen. Kirkens kor og skib blev opført, og to fund 
stammer fra denne tid: en malmgryde og en segls-
tampe.  
 
De skriftlige kilder fra den tidlige middelalder er få 
og korte. Kong Valdemar II’s jordebog fra 1231 
nævner øen i den såkaldte ø-liste over kongelige 
jagtområder, som ”Endelave med Hus, Hjorte og 
Dådyr”. Der nævnes intet om anden bebyggelse 
eller landbrug. 1253 støder vi igen på øen, da 
Samsø og Endelave bliver pantsat af Kong Chri-
stoffer 1. til Hertug Albrecht af Braunschweig. Si-
den nævnes øen ved pantsætning, forlening og 
ejerskifte men intet om livet på øen i den tidlige 
middelalder. 
 
Undersøgelser viser, at de danske småøer var me-
re eller mindre ubeboede i det meste af jernalde-

ren, vikingetiden og den tidlige middelalder, og 
langs kysterne af alle de centrale og syddanske 
landsdele lå 2-3 km brede ubeboede skove - selv 
hvor terræn og jordbund gav gode muligheder for 
landbrug. Rester af disse gamle kystskove findes 
stadig i flere landsdele fx langs Horsens og Vejle 
fjorde. Resten af landet oplevede 900-1200 en in-
tensiv opdyrkning af skove og bebyggelse med nye 
landsbyer - men ikke i kystområderne. Det skyl-
des, at der var en alvorlig risiko for overfald fra 
søsiden. 
 
I den tidlige middelalder var mange danske kyster 
stærkt plaget af sørøveri fra venderne, som var et 
slavisk folk, der boede langs kysten ved Rygen. 
Vendernes hærgen endte i årene 1170-1185 gen-
nem systematisk indsats fra den danske ledingsflå-
de. Affolkningen af kystegnene var dog startet 
længe inden vendernes ankomst. Overfald fra søsi-
den begyndte i jernalderen, og de fortsatte gen-
nem vikingetiden udført af nordmænd, svenskere 
og tyskere - og danskere. Mest kendt er de store 
våbenofferfund i danske moser fra jernalderen, der 
vidner om en meget voldelig periode. Se fx fund 
fra Illerup Ådal på Moesgaard Museum. 
Det er derfor sandsynligt, at Endelave i lange peri-
oder har været sparsomt bebygget eller har ligget 
helt skovdækket og øde hen. Al ejendom uden ejer 
tilhørte kongemagten, herunder ubeboede øer, 
halvøer, næs og skove og siden de bebyggelser, 
der voksede frem her. Endelave blev formentlig 
først opdyrket og bebygget i 1300-tallets begyn-
delse, så der var et grundlag for at opføre en kirke 
på øen midt i århundredet. Mogens Munk blev i 
1406 af Dronning Margrethe udnævnt til lensmand 
over Bygholm Len inklusiv Horsens og Endelave, så 
da må der have været et grundlag for at opkræve 
afgifter fra øen. Dokumenter viser, at kongen i 
1400-tallet udskriver skatter og mandskab fra øen. 
Vi kender kun lidt til skovenes udbredelse på øen i 
middelalderen, men kort fra 1777 og 1789 viser, 
at den nuværende Louisenlund Skov i store træk 
også fandtes dengang. Dertil kom et par mindre 
kratskove på Øvre og et større krat øst for Klinten. 
Resten af øen var agerland, enge og overdrev. 

Christian 5.’s Store Matrikel fra 1688 vi-
ser, at agrene og skovene dengang var 
fordelt som hundrede år senere. Der må 
derfor være sket en voldsom skovryd-
ning midt i middelalderen, så der kunne 
blive agerjord nok til den meget store 
landsby på Endelave med godt 40 gårde, 
som vi senere kender.  
 
Louisenlund Skov bestod for et par år-
hundreder siden af den nuværende høj-
skov øst for gården Louisenlund, og der 
var desuden dengang to brede skovstri-
ber vest for Louisenlund langs henholds-
vis Lyngervejen og langs Havhornet, så 
halvdelen af dette område var skov-
klædt. Lilskoven var en direkte fortsæt-
telse af Louisenlund Skov mod nord. I 
1837 var skoven stadig intakt, men i 
1867 var det meste af skoven langs 
Havhornet ryddet, og i 1900 er næsten 
al skov vest for Louisenlund væk. Mellem 
1931 og 1950 blev der skabt en mark-

ENDELAVES HISTORIE 
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stribe mellem Louisenlund Skov 
og Lilskoven. Disse betydelige 
rydninger af skov, der tilhørte 
Louisenlund, skyldes formentlig, 
at ejerne af den store gård havde 
brug for indtægter fra salg af træ-
et. 
Man bevarede et større skovområ-
de ved det nuværende Louisen-
lund frem til udskiftningen i 1796, 
da adgang til en god skov var en 
vigtig del af driften af en landsby i 
ældre tid. Hele Endelave var ejet 
af kongen og senere af skiftende 
godsejere. Alle bønder på øen var 
fæstebønder, som dog selv ejede 
gårdenes bygninger, men de yde-
de afgifter og arbejde til jordeje-
ren for at kunne bruge agerjord til 
kornavl, enge, moser og overdrev 
til græsning og tørvegravning – og 
skov til at skaffe træ og græsning. 
 
I skovene græssede køer og he-
ste, svinene åd olden om efter-
året, og bønderne hentede mindre 
træer til gårdens drift i underskoven. De store træ-
er tilhørte godsejeren, men når de blev fældet eller 
gik ud, var det under disse vilkår svært for nye 
træer at blive store. For at bremse denne udvikling 
på landsplan blev Fredskovsforordningen udstedt af 
Christian 7. i 1805. Den adskilte skove og overdrev, 
og skovene blev udlagt som fredskove. På Endelave 
blev Louisenlund Skov og Lilskoven fredskove. Her 
er der i hovedtræk pligt til at dyrke højstammede 
træer, og husdyrene skal holdes ude af skoven, 
som dengang skulle være inddiget eller hegnet.  
Efter fredskovslovgivningen må man gerne rydde et 
fredskovsområde for træer, men der er pligt til at 
genskabe en skov med højstammede træer. I ste-
det har man på Endelave traditionelt fældet træer 
hist og her og ladet skoven forny sig selv gennem 
opvækst af selvsåede træer eller opvækst af stød-
skud. Sådanne skove kaldes naturskove. Opvækst 
fra stød efter fældede træer kan ses flere steder i 
Louisenlund Skov og Lilskoven. Disse skove er om-
givet af skovdiger, som er en følge af Fredskovsfor-
ordningen fra 1805.  
 
De to fredskove på Endelave har sandsynligvis væ-
ret skove gennem hele perioden siden træer ind-
vandrede for 11.000 år siden, og de kan derfor be-
tegnes som urørt skov. Mens Louisenlund fra 1948 
blev ejet af Børnenes Vel og senere Vejle Kommu-
ne, blev området stort set drevet som urørt skov, 
og skoven drives stadig som urørt skov efter aftale 
med Miljøstyrelsen. Det indebærer, at skovdriften 
er ophørt, og skoven præges af mange gamle træ-
er, døde stammer og en stor biodiversitet. 
 
Gamle skove, der mere eller mindre får lov til at 
passe sig selv, rummer særlige muligheder for at 
udvikle og bevare et rigt plante- og dyreliv sammen 
med et stabilt skovklima, der beskytter både sko-
vens træer og et mangfoldigt liv i skoven. Det tager 
mange år for nyplantede skove at få skabt den rige 
biodiversitet, som gamle traditionelt drevne skove 
rummer. Nær kontakt med gamle skove giver dog 

bedre mulighed for, at den biologiske mangfoldig-
hed kan spredes til de nyplantede skovområder. 
Det gælder de skovparceller, som i de senere år er 
plantet vest og nord for Louisenlund Skov, og som 
nu er udlagt som fredskov. 
 
Øvre lå fra gammel tid hen som et stort set stort 
træløst overdrev, der efter 1796 var opdelt i store 
parceller fordelt mellem øens gårdmænd. HF skrev 
29.10.1888: ”I Gaar var Hedeselskabets Assistent 
Videbæk paa Endelave. Han samledes først med en 
stor Del af Lodsejerne ude paa den ca. 200 Tdl. 
Land store Hede, der danner Øens Nordøstspids, 
hvorefter han for en meget talrig Forsamling paa 
Øens Gjæstgivergaard holdt Foredrag om Betingel-
serne for Beplantning af Øens Heder og bare Sand-
marker. Flere af Øens Lodsejere besluttede sig 
strax til at tage fat paa Forarbejdet til to Plantager 
paa ca. 20 Tdl. Land, hver under Hedeselskabets 
Ledelse, ligesom der var stærk Stemning for en 
Sammenslutning om tage fat paa et større samlet 
Areal paa 50 a 100 Tdl. Land. Der vil blive arbejdet 
paa en saadan Sammenslutning. ”  
 
I løbet af de næste 60 år blev det meste af Øvre 
tilplantet med nåletræ. Det samme skete med Hol-
lænderstykket på Lynger og flere små stykker på 
Lynger. Ved tilplantning anvendtes bjergfyr, 
østrigsk fyr og skovfyr samt sitkagran og lidt rød-
gran. På samme tid opgav man den traditionelle 
græsning på de store overdrev på Øvre og Lynger, 
og mange af de områder, som ikke blev tilplantet, 
sprang selv i skov med birk, eg, røn og bævreasp. 
Bjergfyr vantrives nær havet og her overtog løv-
træer pladsen. Enge og overdrev med al deres bio-
logiske mangfoldighed vil også forsvinde i løvskove, 
hvis træerne ikke fjernes med sav og afgræsning. 
Øen vil naturligt være dækket af skov, men vi vil 
også gerne have andre naturtyper på øen. 
 
Anders Grosen 

ENDELAVES HISTORIE 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

 

Traditionelt drevet skov, hvor fældede træer erstattes af stødskud 
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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 Lars Herlev 40 83 67 01 

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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ÅBNINGSTIDER M.M. 
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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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