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I 1962 reflekterede mine
bedsteforældre
på
en
avisannonce om bondegårdsferie på den lille
Kattegat-ø Endelave. Af
sted det gik med yngste
hjemmeboende barn til
Ester og Aksel Krogh, der
udlejede det bedste af
stuehuset på Holmgaard,
og selv fortrak til bryggers-regionen og en enkelt lille stue i sommermånederne. Og sådan startede en familietradition,
hvor Larsens indlogerede sig hvert år, indtil gården
blev solgt et par årtier senere.

Da Søren kom ind i billedet og skulle introduceres
til ø-livets herligheder, var det ærligt talt ingen
større succes. Han var meget lidt begejstret. Mange
gange var vi da også vejrmæssigt udfordret af silende, vedvarende regn og rusk når vi stod af færgen – nærmest uanset årstid. Vores datter, Louise,
var derimod altid frisk på en ø-tur, hvad enten vi
overnattede på kroen, i et lånehus eller camperede.
Ingen sommer uden Endelave. Med årene lykkedes
det at få Søren med – endda på eget initiativ. Ja,
Søren blev faktisk så glad for øen, at vi i 2010 købte Pindhuset - ”det lille blå sommerhus, der nu er
sort” på Havblik. I løbet af det første år lykkedes
det også at få tilpasset vores jobsituation med
pendler-livet, og dermed få fast adresse på Endelave.

Jeg kom til i ´65 og fulgte efterfølgende med ”som
det tynde øl” i en slags bedsteforældresommerpasningsordning, der simpelthen blev min
forståelse af rigtig sommer. Det meste af tiden
hægtede jeg mig på Aksel og fulgte ham rundt fra
tidlig morgen. Han fandt sig tålmodigt i at have sådan en parcelhus-unge med på slæb. Han blev aldrig irriteret, og fandt små opgaver der passede til
alder og færdigheder. Allerede som 6-7 årig, var
jeg således helt ferm til at stoppe en pibe, så den lå
klar til den korte kaffepause under morgenmalkningen. Og så havde Aksel en finurlig vane; han gik en
tur rundt om huset med den varme mad, så den
lige kunne dampe af. Det var jeg meget fascineret
af, og adopterede naturligvis idéen om afkølet mad
– omend jeg ikke fik lov til at vandre hus og have
rundt med min tallerken. Om aftenen stod vi på rad
og række i haven, og spillede badminton over tørresnoren eller fodbold mellem frugttræerne. Naturligvis med behørig respekt for Esters smukke rosenbed – sådan da. Ind imellem gik den vilde jagt
gennem Esters store køkkenhave når Kurts grise
var sluppet ud og skulle sendes retur. Ingen charterrejse kunne måle sig med min sommerferie på
Endelave. Min største drøm var engang at kunne bo
på øen. De voksne rystede opgivende på hovedet.

Hvordan er det så at være pendler? Jamen det er
skam OK. Det bliver en daglig rutine ligesom alt
andet man gør tit nok – man indretter sig. Vi regner sådan set ikke sejlturen for transporttid, og vil
hellere sidde på færgen og lade op/geare ned i roligt tempo, end at sidde i bil på en motorvej tur/
retur. Den største forskel er, at vi har nogle klokkeslæt, der ikke kan rokkes. De lange dage har vi til
fælles med andre i et langdistanceforhold til deres
arbejdsplads. Selvfølgelig har vi holdninger til sejltid, færgeplan, faciliteter og drift, så den daglige
transport kan optimeres yderligere. Under alle omstændigheder er pendler-livet et vilkår, når vi vil bo
på øen, mens vi stadig er aktive på arbejdsmarkedet.
Og det vil vi – bo på øen. Nyde stilheden uden for
sæsonen og det glade liv når øen er fuld af mennesker om sommeren, naturen, den høje himmel,
vandet, udsigten og dyrelivet uanset årstiden.
Trods alle vores personlige forskelligheder øboerne
imellem, er vi et lille, aktivt samfund med en overordnet fællesskabsfølelse og hjælpsomhed. Det trives jeg med at være en del af. Og så glæder jeg
mig over, at der kigges fremad og udvikles nye initiativer. At øen både har ildsjæle, sejtrækkere og
rummelighed med plads til alle.

Den bedste dag på året var sidste skoledag, hvor vi
om aftenen tog færgen til Endelave – den værste Susanne Lindgaard
dag af alle var den triste, triste lørdag hvor vi skulle
rejse hjem igen. Hvor var der bare uendelig lang tid
til næste sommer.
Sidenhen fulgtes jeg med mine gode gymnasieveninder Helle og Elna-Marie til de traditionelle dilettant- og høstfester – og hvad man ellers foretog
sig som ung på øen.
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Aktivitet
Grundlovsmøde
Gregoriansk Munkekor
Skt. Hans

Tid og sted
Kl. 11 i Lægeurtehaven. Taler, sang og musik
Kl. 19.30 i Endelave Kirke
Kl. 20 Sted oplyses ved opslag.

Arrangør
Lægeurtehaven
Menighedsrådet
EFK

Koncert med Kristian Lilholt
Sommerbanko
Komediehusets forestilling
Musikarrangement
Sommerfodbold øboere/turister
Jamsession

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Menighedsrådet

Kirkekoncert v/Aksel K. Olesen
Tangfestival

Kl. 19.30 i Endelave Kirke
Flere steder på øen – se opslag

19.30 i Endelave Kirke
20 i gymnastiksalen
21.30 i skolegården
23 i Skippergården
13 på sportspladsen
20 i Skippergården

Komediehuset
Skippergården
Skippergården
Menighedsrådet
Nordisk Tang

SE AKTIV Ø AKTIVITETER LÆNGERE INDE I BLADET

STRANDRENSNING
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Årets strandrensning – sådan !
Beboerforeningen havde annonceret den årlige strandrensning til
lørdag d. 27. april. Omkring 20-25 gode mennesker dukkede op kl.
10 ved trekanten og fik udleveres poser og tag-ting-op-medtænger. Alle var i godt humør og vi fik hurtigt delt alle Endelaves
stande mellem os. På nær en del af Flasken, som jo er lidt ufremkommelig. Efter små 2 timer var de fleste tilbage med dagens høst,
som faktisk var mindre end nogle af de garvede strandrensere husker fra tidligere år – meget positivt. Det største stykke plastik var
dele af fronten af en bil. Efter veludrettet gerning, nød alle en vand
eller en øl og en masse god og hyggelig snak. Og en stor tak til Jens
Olsen og Lars Krogh for at have forberedt alt det praktiske :)
En aktiv Peter i færd med strandrensning

Poul Bækbo

Lægeurtehavens Café

Endelave Grill og Café

Her serveres let og lækker mad,
hvor vi gør os umage for at anvende
naturens og Endelaves råvarer.

Grillen åbner lige så snart,
vi har det hele klart.
Man vil kunne købe tradi onel grillmad,
bake-oﬀ, is og minigolfen står klar.
Hold øje med skiltene ved grillen.
Her kommer åbnings der og opslag hen over
sommeren.
Grillen kan kontaktes på telefon 51 68 89 88

Fra juni, åben alle dage
undtagen tirsdag
fra 11.00 - 16.00
Cafeen kan kontaktes på
telefon 21 42 51 32
Følg gerne med på Facebook

Endelave Kro ogGæstgiveri
ÅBENT ALLE DAGE

-

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere og se menu på vores hjemmeside, på Facebook og opslag ved Kroen
Kongevejen 15

-

8789 Endelave

-

Tlf. 21 43 14 15 -

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk
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KORT & GODT
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TUSIND TAK
for opmærksomheden ved
vores bryllup d. 11.05.2019.
Vi havde en helt perfekt dag
med masser af kærlighed,
latter og fest.

TUSIND TAK
for opmærksomheden
til min konfirmation.
Vi havde en skøn dag i kirken, på kroen og gymnastiksalen .

Mange hilsner
Henriette og Jan Holm Kaack

Hilsen Mikkel

ÅBENT HUS
2 x 60 år
Der vil være lidt godt til ganen og maven
Fra kl. 11.00 den 22-06-2019
Pia og Per Faber
Vesterby 50

FÆRGEN
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Hermed de seneste passagertal
Med venlig hilsen og go’ sommer
Endelave Færgefart
www.mf-endelave.dk

Økologisk Besøgslandbrug
Kongevejen 67, 8789 Endelave

Internet: www.fraendelave.dk
E-mail: ghita@fraendelave.dk
Telefon: 75 68 90 88 / 26 27 90 88
Åbent for grupper efter aftale

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

Benny Rasmussen
Kongevejen 74
8789 Endelave
tlf. 75 61 56 56
Mobil. 29 78 00 23
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januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december

2016
2273
2538
3666
3041
5507
6060
10215
6898
5740
3814
2719
2744

2017
2314
2379
2603
3742
5186
6240
9419
6128
5127
3683
2643
2740

2018
2318
2440
2879
3364
6195
7196
11627
7967
5794
3857
3100
2808

2019
2500
2410
2884
4133

MUSEET
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fastboende i huset. Margrethe Guldbæk (Tulle) ejede huset til sin død i 2018, men huset er stadig i
denne families eje.

Hvem boede i husene for længe siden?
Søndermølle 25 (Lenes hus) fortsat

Hans renoverede huset, der fik nyt gulv, nyt tag og
større vinduer, så det kunne stå færdigt til Lene Lotte Krogh.
skulle komme i september. De blev gift d. 9. oktober, men der var lidt problemer forinden. Pastor
Mørch ville ikke lyse for parret i kirken, før Lene
ville skrive under på, at eventuelle børn skulle opdrages i Hans’ tro, da Lene var katolik. Sognefogeden måtte træde til, og så blev der lyst for dem.
Lene blev nu fiskerkone på Endelave. Efter at ålene
var forsvundet fra havet omkring øen, måtte fiskerne længere væk for at få en ordentlig fangst.
Lene tog ofte med Hans på de lange ture –
de sejlede tit til Læsø i Hans’ kutter ”Esther”.
Så kom krigen, og øboerne (heldigvis ikke
alle) optrådte pludselig reserverede og tilbageholdende over for Lene. Man kunne imidlertid godt bruge hende, da tyske soldater
marcherede ud ad havnemolen med en af
øens landmænd, der havde fundet noget af
en faldskærm på sin mark. Landmanden blev
selvfølgelig arresteret og skulle med til Horsens, men det fik Lene på én eller anden måde forpurret, så der ikke kom noget ud af
den
historie.
Anderledes var det, da Lenes mor og søster
måtte flygte fra Tyskland. Ingen ville sejle
for at hente dem til øen, så Hans måtte selv
af sted efter dem i sin fiskerbåd.

Fra havnen

Øens fiskerflåde var dengang stor, der var
mange fiskere med egen båd – og selvfølgelig også mange fiskerkoner. Forskellen mellem fiskerkoner og landmandskoner var stor,
og det blev den ved med at være – især hos
den ældre generation.
Billedet fra havnen viser Lene og Hans Christensen sammen med Alma og Hans Rasmussen, der også var fisker. Hans Christensens båd var den sidste tilbageværende af
øens fiskerflåde, da den lagde op i 1955.
Hans og Lene forblev barnløse, og da Hans
døde i 1975, solgte Lene deres urtehave til
naboen. Lene blev boende i huset til sin død i
1990. Hun blev 83 år.
Poul Larsen (Bækkelund) blev næste ejer,
derefter står Troels Baadsgaard og Poul Erik
Honoré som ejere, og Troels er den sidste

Hans og Lenes sølvbryllup i 1957.

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 20 20 28 44

MØLLEHUSET
Øl–
Øl
– og Vinstue
Vesterby 50
8789 Endelave

Tlf. 51 46 46 19
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EFK
Strandrensning og Fællesspisning
Lørdag den 27. april holdt Beboerforeningen
strandrensning om formiddagen. Der var mødt et
pænt antal mennesker op. Ruterne blev fordelt, og
man gik i gang. Der blev da også indsamlet en del
affald, så nu kan øen præsentere sig fra sin bedste
side.
EFK havde arrangeret fællesspisning i skolens gymnastiksal om aftenen. Der var tilmeldt godt 60 deltagere.
Også i år leverede kroen hovedretten, som bestod
af barbecue-ben, flødekartofler, forskellige salater
og hjemmebagt brød. Til dessert havde Manuela og
Birthe lavet svesketrifli.
Der blev desuden serveret kaffe og Birthes hjemmebagte småkager.
Maden fik mange gode og rosende kommentarer.
Aftenen blev indledt med, at vi sang ’Øens og dens
virke’ (Endelavesangen) og dernæst ’Kom maj du
søde milde’. Senere på aftenen sang vi ’Søren
Bramfris lærkesang’. Alle sange blev akkompagneret af Jørgen Holm på harmonika og Per Barner Nielsen på guitar.
Det blev helt igennem en meget hyggelig aften.
Niels Johan D. Andersen
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gen. Alt var planlagt, men i sidste øjeblik blev der
på grund af den langvarige tørke og den stærke
vind indført afbrændingsforbud. Det endte heldigvis
godt, idet arrangementet blev flyttet til Lægeurtehavwn, hvor Lone Blume holdt sin tale – og takket
være Tove Yde, som kom med et bålfad, fik vi også
et rigtigt sankthansbål, selvom det var meget lille.
Heksen blev så også sparet for en tur på bålet.
Torsdag d. 2. august var vi på vores sædvanlige tur
til Palsgaard, hvor vi denne gang så musicalen
'Hairspray'. Vi var med den ordinære afgang fra
Endelave kl. 16.15, og tog med vores bus til Palsgaard, hvor vi indtog den medbragte mad på vores
skrænt. Også i 2018 havde vi fået tildelt en
’kulturfærge’. På turen hjem nød vi traditionen tro
en kop kaffe og en ostemad.
Igen i 2018 havde Endelave Idrætsforening og EFK
arrangeret halvmaraton. Det blev sidste gang, at
EFK og Idrætsforeningen gik sammen om dette arrangement. Det betyder dog ikke, at der ikke bliver
halvmaraton i 2019. Der er i stedet dannet en ny
forening – Endelave Halvmaraton – som står for
arrangementet. Grunden til dette var, at Idrætsforeningen har brug for at kunne adskille sin økonomi
fra halvmaratonen.

I februar 2018 havde vi arrangeret et foredrag med
Referat af EFK’s generalforsamling d. 20. april Danna Borg og Jørgen ’Fugl’, der fortalte om Sydafrika - dette arrangement blev også omtalt på sid2019 på Endelave Kro
ste års generalforsamling, da generalforsamlingen
jo faldt efter foredraget var afholdt.
16 medlemmer deltog i generalforsamlingen
I 2018 havde vi også været heldige at kunne arrangere et foredrag om en rejse ud i den store verden.
Denne gang var det Kirsten Nielsen og Thomas
1. Valg af ordstyrer
Fenger, der fortalte om deres rejse til Japan. ForeEjnar Hedegaard blev valgt som ordstyrer.
draget blev ikke mindre spændende af, at Kirsten
og Thomas tidligere havde boet i Japan. Igen en
meget spændende aften. Foredraget blev holdt på
kroen, som også havde arrangeret spisning med en
2. Formandens beretning
japansk inspireret menu. Et meget fint tiltag.
Beretningen for året 2018/2019 blev gennemgået
af Niels Johan:
I 2018 gav EFK tilskud til porcelæn til skolen. Der
var behov for at få suppleret op. Mere om det unEfter sidste generalforsamling d. 31. marts 2018 der regnskabsaflæggelsen.
konstituerede bestyrelsen sig således:
Desuden gav EFK også tilskud til opera på Endelave, og i årets løb fik vi også en anmodning om at
Kasserer:
Birthe Olsen
gå ind i arbejdet med at arrangere opera fremover.
Sekretær:
Lise Agersnap
Vi har holdt flere møder om det, men foreløbig har
Medlemmer:
Leif Jørgensen
vi takket nej til at deltage. Vi har brug for yderligeManuela Knudsen
re økonomisk dokumentation, før vi kan give tilSuppleanter:
Boje Lund
skud eller involvere os i sådanne arrangementer,
Jens Marthin Sørensen
da vi på ingen måde vil risikere at ødelægge forFormand:
Niels Johan D. Andersen
eningens økonomi.

Over det sidste år har EFK haft følgende arrange- Alle foreningens arrangementer – fra fællesspisninmenter:
gen over Skt. Hans-aften til halvmaratonen kan
kun gennemføres med hjælp fra en masse frivillige.
Lørdag d. 14. april havde Beboerforeningen strand- De gør et stort stykke arbejde – i køkkenet, ved
rensning, efterfulgt af den traditionelle fællesspis- bålet, på halvmaraton-ruten og ved tidstagningen
ning. Maden blev - som noget nyt – leveret af kro- og meget, meget mere – en stor tak til alle - også
en, som serverede en dejlig buffet med hjemmela- dem der måske ikke er nævnt specifikt!
vede frikadeller, kylling, flere slags salater og kartofler. EFK stod selv for desserten, som var belgi- Bestyrelsen har også planlagt et program for 2019.
ske vafler med tilbehør.
Programmet er:
Sankthansaften 2018 står meget klart i erindrin-
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Fællesspisning – 27. april

EFK
Skt. Hans-aften – 23. juni
Palsgaard-spil – 8. august, musicalen ”Rent”.
Desuden har vi endnu et foredrag eller to i støbeskeen – det er ikke helt faldet på plads endnu, men
i givet fald vil det være rejseforedrag fra to forskellige kontinenter.
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Det blev foreslået, at der bevilliges et rammebeløb
på op til 6.000 kr.
Ib Elgaard foreslog, at der skal indkøbes sæt i en
god kvalitet, dvs. bestående af 40 mm-planker, og
Ib mente, at de kan fås til ca. 650 kr.

Ejner gjorde opmærksom på, at Teknisk skole også
Som nævnt sidste år blev der arbejdet på, at EFK fremstiller sådanne sæt, men kendte ikke prisen.
skulle få et erhvervsnummer til MobilePay. Det er
nu sket – og nummeret er 72721, og det er allere- Der blev stillet spørgsmål, om der må anvendes
trykimprægneret træ i Urtehaven. Der var enighed
de blevet brugt, bl.a. til indbetaling af kontingent.
om, at det ikke er noget problem.
Beretningen blev godkendt.
Verner Wittekind mente, at beløbet skulle bevilges.
Vi sparer jo 5.000 kr. i tilskud til musikarrangement.
3. Gennemgang af regnskab
Lise Birkmose foreslog, at der skal lægges fliser i
Birthe Olsen gennemgik regnskabet.
det areal, hvor borde/bænke-sættene står. Derved
Som nævnt under beretningen vil EFK ikke give til- vil det også blive lettere at flytte de tunge møbler.

skud til arrangementer så som musikarrangemen- Det blev besluttet at bevillige borde/bænketer medmindre der fremvises budget og regnskab, sættene til Lægeurtehaven.
så foreningens risiko kan vurderes. Dette er blevet
påpeget af flere medlemmer, og bestyrelsen har
taget dette til efterretning.
9. Eventuelt
Alle billetter til årets Palsgaard-forestilling er solgt. Ingen forslag under evt., men Birthe Olsen fik undersøgt og bekræftet, at borde/bænke-sættene,
Regnskabet blev godkendt.
som vi tidligere har bevilliget til skolegården, koster
ca. 650 kr. Der blev gjort opmærksom på, at når
borde/bænke-sættene ikke koster mere, kan EFK
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
betale mere til fliseunderlag.
Der havde indsneget sig en fejl i dagsordenen. Der
Ejner takkede for god ro og orden.
skulle vælges 3 medlemmer.
På valg var: Birthe Olsen, Leif Jørgensen og Lise Der blev serveret kaffe og ostemadder, og snakken
Agersnap
gik lystigt.
Lise Agersnap genopstillede ikke
Efter generalforsamlingen blev der indkøbt 2 bord/
Birthe Olsen og Leif Jørgensen genopstillede og bænke-sæt. De er leveret og samlet. Der vil desublev valgt. Desuden blev Jens Martin Sørensen ind- den blive lagt fliser i det område, hvor borde/
valgt i bestyrelsen.
bænke-sættene skal stå.
5. Valg af suppleant

Referent: Ole Faurskov

Lise Agersnap blev valgt til suppleant.
6. Valg af 1 revisor
Erling Sørensen var på valg og blev genvalgt.
7. Valg af 1 revisorsuppleant
Ole Faurskov blev genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag
Der var kommet et forslag, om EFK ville bevillige
tilskud til borde/bænke-sæt til Lægeurtehaven, da
de eksisterende er i meget dårlig stand.
Jens Martin mente, at det kan foreningen godt, da
det vil været til gavn for øen og de turister, der besøger Lægeurtehaven.
Børge Birkmose gjorde opmærksom på, at borde/
bænke-sættene skal stå på fliser, så benene ikke
synker ned i jorden og går til. Børge har flere fliser,
hvis der mangler nogle.

Foto: Bo & William Ottesen

7

8

BEBOERFORENINGEN
Helhedsplanen
Vi har nu modtaget første udkast til helhedsplanen
fra Horsens Kommune, som udbeder sig vores
kommentarer. Planen bærer præg af, at der udarbejdes helhedsplaner for ikke bare Endelave, men
også flere landsbyer omkring Horsens, og man derfor generaliserer i nogle afsnit af planen, hvilket
giver god mening. Der er dog nogle emner vi finder, det er vigtigt at konkretisere for at tegne et
retvisende billede af Endelave, og hvad det er vigtigt at arbejde med fremover for at sikre, at øen
kan udvikles yderligere til et attraktivt og aktivt
sted at bo og leve. Planen er, at der skal holdes
endnu et borgermøde på øen. Tidspunktet for dette
er endnu ikke fastsat.
Lægeordningen
I forlængelse af mødet med Region Midt d. 23/1-19
om lægedækningen på Endelave og Tunø, har Karsten og Hanne sammen med læge Lis og sygeplejerske Zuz Zanne været til et opfølgende møde med
repræsentanter fra regionen sammen med Tunø
repræsentanter og embedsmænd fra henholdsvis
Horsens og Odder kommune. Udgangspunktet for
drøftelserne er, at regionen vil lave ens lægedækning for de to øer. Forslaget er, at der tilbydes læge
en dag om ugen i alle årets uger. Det vil sige at de
8 uger om sommeren, som pt. er lægedækket på
begge øer ikke længere stilles til rådighed. På mødet havde vi mulighed for at give udtryk for, hvilke
bekymringer forslaget giver samt komme med forslag til alternative løsninger. Der er indkaldt til endnu et møde i juni måned.
Brandøvelse
18 frivillige deltog positivt og aktivt i brandøvelsen
den sidste lørdag i marts. Men der er både plads til
og brug for flere. Det bliver spændende at medvirke
til
opdateringen
af
øens
beredskab.
Tak til Michael og Aqqaluk fra Sydøstjyllands Brandvæsen for en veltilrettelagt øvelse.
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redskabsforbundet medvirket i uddannelse af øens
befolkning og sommerhusejere. Det er det kursus,
som Dennis Ottesen fra Sydøstjyllands Brandvæsen
lovede os efter ulykken på flyvepladsen sidste sommer.
Færgemøde
Horsens Kommune havde indbudt et antal beboere
der repræsenterer pendlere, landbruget, erhvervslivet, turisme og sommerhusejere til et møde om
den fremtidige færgedrift den sidste søndag i maj.
Spændende at høre, hvad der kom ud af dette møde.
Områdefornyelse
Kommunen
har
afsat
25
mill.
kr.
til
”områdefornyelse” i kommunens landsbyer og lokale centerbyer. Endelave kan søge på lige fod med
fastlandet. Midlerne administreres af paragraf 17.4.
udvalget. Efter planen skal der afholdes et borgermøde inden sommerferien.
Husk:
Torsdag d. 18/7 er der bankospil med sponsorgaver og salg af øl, vand, kaffe og kage.
Lørdag d. 27/7 er der den traditionsrige omgang
sommerfodbold.
Sidste nyt:
Vi har netop fået at vide, at fenderen på molen på
Endelave skal fornyes. Muligvis kan færgen ikke
lægge til mere end én gang i løbet af ugerne 44-46
i slutningen af 2019. Der kan komme ændringer.
Ny fartplan:
Bestyrelsen har udarbejdet en fartplan med en
oversigt over busforbindelser til/fra færgen. Da vi
er amatører, kan vi ikke tage ansvar for fartplanen.
Men vi mener, den er OK.
Bestyrelsen

ROBUST BORGER – kursus
Når dette læses har Johannes og Josefine fra Be-

Foto: Merethe Krogh

9

AKTIV Ø 2019
AKTIV Ø – klar til 9. sæson
Der bliver fuld skrue på aktiviteterne, når AKTIV Ø i
begyndelsen af juli sætter i gang. Næsten seks
ugers program fyldt med gratis tilbud til små og
store, unge og ældre. Der er plads til endnu mere,
så byd endelig ind, hvis du har en aktivitet
På programmet er både gamle kendinge og nye initiativer, og igen i år bliver sommeren kendetegnet
ved meget alsidige tilbud fra Endelave Idrætsforening:
Fra sveddryppende crossfit på havnen til meditativ
morgenyoga. Af nye, fantasifulde tiltag er blandt
andet stensmut, snorklebingo og alkalist træning.
Kaninoen bliver kanon
Allerede sidste år blev ”Kaninoen” præsenteret og
gennemført af mange glade vandrere – og også i år
bliver der arrangeret ture, både i den lange og den
korte udgave.
Kaninoen er i øvrigt afmærket, så selvgående vandrere kan tage turene, når det passer dem bedst
ind i feriens øvrige program.
Spred det gode budskab
Holdet bag AKTIV Ø under Endelave Idrætsforening
opfordrer alle til at sprede ud, fortælle om, ”like” og
dele budskabet om alt det fantastiske, man helt
gratis kan deltage i på Endelave.
Positiv omtale gavner turismen, erhvervslivet, aktiviteterne – og dermed samlet hele øen. Så: DEL,
DEL, DEL, DEL!
Følg løbende programmet
Du kan se det samlede program her ved siden af og
i folderen, som puttes i alle husstandes postkasser
på øen. Nye aktiviteter vil løbende fremgå på Facebook ”Endelave – AKTIV Ø”, idrætsforeningens
hjemmeside endelaveif.dk og kalenderen på Endelaves hjemmeside – endelave.dk
(”arrangementer”)
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Har du en aktivitet?
Kontakt Sonja på sonja.elgaard@lightmail.dk Der
er plads til meget mere.
Både fastboende, sommerhusejere, turister og
øens gæster er meget velkomne til at byde ind.

AKTIV Ø 2019
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AKTIVITETER SOMMER 2019
Krocket er andet end bare havekrocket
Golf på gården
Golf på gården
Krocket er andet end bare havekrocket
Crossfit
Fodboldskole
Fodboldskole
Golf på gården
De fem tibetanere
Krocket er andet end bare havekrocket
SnorkleBingo
Vandretur på tværs af flasken - tur med lidt
Fodboldskole
Golf på gården
Crossfit
Fodboldskole
Rundboldkamp
Mini-Triathlon - 13 km cykel, 3 km løb og 300
Krocket er andet end bare havekrocket
Crossfit
Fodboldskole

02-jul
02-jul
04-jul
07-jul
08-jul
08-jul
09-jul
09-jul
10-jul
10-jul
10-jul
11-jul
11-jul
11-jul
12-jul
12-jul
12-jul
13-jul
14-jul
15-jul
15-jul

10.00-12.00
14.00-16.30
14.00-16.30
10.00-12.00
10.00-11.15
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-16.30
10.00-10.45
10.00-12.00
14.00-15.30
10.00-15.00
10.00-12.00
14.00-16.30
10.00-11.15
10.00-12.00
13.00-15.00
14.00-16.00
10.00-12.00
10.00-11.15
10.00-12.00

Boldbanen, Kongevejen 48
Vesterby 90, 300 mtr. Efter flyvepladsen
Vesterby 90, 300 mtr. Efter flyvepladsen
Boldbanen, Kongevejen 48
Havnen - ved legepladsen bag servicehuset
Boldbanen, Kongevejen 48
Boldbanen, Kongevejen 48
Vesterby 90, 300 mtr. Efter flyvepladsen
Plænen v. gymnastiksalen, Kongevejen 26
Boldbanen, Kongevejen 48
Havnepladsen - foran servicehuset
Start og slut ved havnens servicebygning
Boldbanen, Kongevejen 48
Vesterby 90
Havnen - ved legepladsen bag servicehuset
Boldbanen, Kongevejen 48
Boldbanen, Kongevejen 48
Start og slut ved havnens servicebygning
Boldbanen, Kongevejen 48
Havnen - ved legepladsen bag servicehuset
Boldbanen, Kongevejen 48

Sejlads og surf
Fodboldskole

15-jul
16-jul

13.30-15.30
10.00-12.00

Boldbanen, Kongevejen 48

Sejlads og surf
Golf på gården
Endelave Kaninoen - en vandretur øen rundt
Store Nørd - Husholdningskemi-Show
Fodboldskole
Sejlads og surf
Golf på gården
Crossfit
Fodboldskole

16-jul
16-jul
17-jul
17-jul
18-jul
18-jul
18-jul
19-jul
19-jul

13.30-15.30
14.00-16.30
09.30-15.30
10.00-11.00
10.00-12.00
13.30-15.30
14.00-16.30
10.00-11.15
10.00-12.00

Sejlads og surf
Crossfit
Sejlads og surf

19-jul
22-jul
22-jul

13.30-15.30
10.00-11.15
13.30-15.30

Havnen - ved legepladsen bag servicehuset

Alkalisk træning - træn kredsløb og hjerne

23-jul

14.00-15.00

Havnen - ved legepladsen bag servicehuset

Sejlads og surf

23-jul

13.30-15.30

Golf på gården
De fem tibetanere

23-jul
24-jul

14.00-16.30
10.00-10.45

Vesterby 90
Plænen v. gymnastiksalen, Kongevejen 26

Løb med Line

24-jul

10.00-11.00

Start: legepladsen ved havnen

Fodboldskole

25-jul

10.00-12.00

Boldbanen, Kongevejen 48
Start og slut ved havnens servicebygning

Vesterby 90
Start og slut ved havnens servicebygning
I skolegård og -køkken, Kongevejen 26
Boldbanen, Kongevejen 48
Vesterby 90
Havnen - ved legepladsen bag servicehuset
Boldbanen, Kongevejen 48

Mini-Kaninoen - en vandretur Øvre rundt

25-jul

10.00-13.00

Sejlads og surf

25-jul

13.30-15.30

Golf på gården

25-jul

14.00-16.30

Vesterby 90

Crossfit

26-jul

10.00-11.15

Havnen - v. legepladsen bag servicehuset

Fodboldskole

26-jan

10.00-12.00

Boldbanen, Kongevejen 48

Sejlads og surf

26-jul

13.30-15.30

Sommersjov dyst

29-jul

10.00-11.30

Havnen - v. legepladsen bag servicehuset

Golf på gården

30-jul

14.00-16.30

Vesterby 90

Morgen Yoga

31-jul

08.30-09.30

Havnen - v. legepladsen bag servicehuset

Golf på gården

01-aug

14.00-16.30

Vesterby 90

Morgen Yoga

02-aug

08.30-09.30

Havnen - v. legepladsen bag servicehuset
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Koncert med Kristian Lilholt
Endelave Kirke får tirsdag d. 16. juli kl. 20 musikalsk besøg af Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen.
Kristian Lilholts varme og vedkommende 'menneskemusik' er noget af det mest iørefaldende og meningsfulde, Danmark kan byde på i øjeblikket, og Lilholt, Virenfeldt og Jørgensen er i stand til at spille yderst hørværdige udgaver af
både sangene og instrumentalmusikken.
Kristian Lilholt har gennem en lang karriere holdt et højt, højt kompositorisk niveau på 13 udgivelser i eget navn, samt
store tværkunstneriske projekter som LAND og STILLE FLYDER LIVET, og han har også leveret musikken til mange
af broderen Lars Lilholts største hits.
Vi kommer rundt i hele paletten ved denne koncert. Tiden flyver afsted i godt selskab under mottoet: kommunikation i
øjenhøjde - musik med højt til loftet.
Billetter á 150,- kr kan køber ved indgangen fra kl.19.00

Dagnæsskolens kor
Dagnæsskolens kor holder weekend på skolen d. 14-16. juni. Vanen tro deltager de med nogle salmer/sange til gudstjenesten når de er på øen. Det er altså ved gudstjenesten Trinitatis søndag, d. 16. juni at Bettina holder gudstjeneste sammen med en masse skønne, velsyngende børn, der nok skal få kirken til at lette lidt på loftet.

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
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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

Munkekor på besøg
Fredag d. 21. juni kl. 19.30 kommer Cantores Jutlandicae, De jyske Sangere, forbi Endelave Kirke.
Koret er opstået i forbindelse med Middelalderfestivalen i 1998, og har således nu over 20 år på bagen.
De synger gregoriansk sang og den musikalske ledelse foregår som samarbejde mellem Michael
Hvas Thomsen, organist i Horsens Klosterkirke, og
Ágúst Ingi Ágústsson, der er uddannet organist i
Island, hvor han arbejdede i den katolske kirke.
Gregoriansk sang er den ældste form for musik i
den vestlige kultur, som stadig synges i dag, og en
uendelig vigtig del af den kristne verdens kulturarv.
Det er en levende form for musik, der i høj grad
dyrkes i gudstjenesten. I de sidste 50-100 år har
gregoriansk sang sideløbende dog også været dyrket som musikalsk kunstform for sig selv, uden at
der nødvendigvis er direkte tilknytning til kirken
eller gudstjenesten.
Det, der adskiller gregoriansk sang fra andre musikgenrer, er, at den er enstemmig og oprindeligt blev
sunget uden akkompagnement. Den har ingen fast
rytme, som vi kender den, men flyder pulsløst frem.
Melodierne er baseret på særskilte tonearter, de otte
såkaldte kirketonearter (modi), som ikke passer ind
i det såkaldte dur-mol system, man er vant til i dag.
Det at tonearterne er anderledes end det, vores moderne ører er vant til at høre i nutidens musik, giver
én fornemmelse af, at det er noget gammelt man hører. Man opfatter simpelthen sangene som gamle. Sangene har forholdsvis snævert toneomfang
(ambitus). De fleste ligger inden for én oktav, og der er relativt få spring
mellem toner, og de spring, der forekommer, er sjældent større end terts
eller kvart.
Michael Hvas Thomsen indleder så vi får en ide om, hvad der foregår til
denne vesper, som de vil synge for os. Der kan være lettere forekomster af
røg i kirken under koncerten.
Gratis entre

Gudstjenester
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i
Endelave Kirke kl. 11.15

JUNI
søndag d. 9.

Pinsedag
Karen Holdt Madsen

søndag d. 16. Trinitatis søndag
Bettina Erbs Hillers
Dagnæsskolens kor medvirker
fredag d. 21.

kl. 19.30
Munkekor

søndag d. 30. 2. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl

JULI
søndag d. 7.

3. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

søndag d. 14. 4. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl
søndag d. 21. 5. søndag e. Trinitatis kl.19.30
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 28. 6. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard

AUGUST
søndag d. 4.

7. søndag e. Trinitatis kl.19.30
Jens Peder Baggesgaard

Udflugt
Årets sogneudflugt bliver i år fredag d. 20. september fra morgen til aften.
Skriv datoen i kalenderen; mere om tur og tilmelding i næste nummer

Læg armen fast omkring mig
Sang og Musikkoncertaften ved musiker og
komponist Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster.
Endelave Kirke Onsdag den 7.august kl.19.30.
Gratis entre.

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe Munk Olsen
Birthe Møller Olsen
Lars Herlev
Claus Holm
Thomas Uhre Fenger

61 85 76 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
20 32 49 10
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Sauna på ferie ved Kærhuset
Foto: Hanne Holm

STATISTIK FOR SAUNA-SÆSON 2018/19
82 forskellige mennesker har besøgt saunaen.
Saunaen var tændt 90 gange (i snit 2,3 dage
om ugen).
271 saunabesøg (ca. 3 brugere i snit pr. gang).
De kolde kaniner – vinterbadeklubben Endelave

Foto: Hanne Holm

Sauna på vej på sommerferie
Foto: Hanne Holm
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Referat fra Museumsforeningens Generalforsamling den 14. marts 2019

Dele af museets syd facade, samt 2 skorstene er
blevet repareret i 2018.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af Suppleanter.
7. Valg af Revisorer.
8. Eventuelt.

I den nordlige ende af stenladen arbejder vi på at
få en udstilling etableret med bl.a gamle håndredskaber, effekter fra mejeriet og andre nyttegenstande.

Velkomst v/Inge Grosen.
Det var også Inge Grosen der stod for Formandens
beretning. Her kunne hun bl.a. fortælle:
I 2018 havde museet 1482 besøgende, heraf ca.
halvdelen i forbindelse med Tove Ydes selskaber.
Der er allerede nu booket 19 selskaber til 2019 sæsonen.
Der har kun været positiv kritik om årets Temaudstilling.
Ca. 30 besøgende til ”Tangdagen” den 29. Juli v/
Bjarne Ottesen.
Sammen med Byhaven er der indkøbt flere borde/
bænkesæt til gården. Byhaven begynder at tage
form; - der kommer info skilte op inden sæsonstart.

Lotte Krogh præsenterede regnskabet for 2018; og budget for 2019. Begge dele blev godkendt.
Ingen indkomne forslag.
På valg var Inge Grosen, Kirsten Nielsen, Margit
Larsen og Mette Roepstorff. Alle – undtagen Margit – modtog genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev
Ib Elgaard.
Bestyrelsen består nu af: Inge Grosen, Ib Elgaard,
Jette Blandfort, Lotte Krogh, Kirsten Nielsen,
Mette Roepstorff, Palle Kristensen og Uffe Jakobsen.
Til Suppleanter valgtes Gitte Lindgaard.
(1. Suppl.) og Sonja Elgaard (2. Suppl.)
Som revisorer var der genvalg til Grete Elmer og
Frede Lassen.
Eventuelt.
Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.
Herefter var der kaffe, the og boller til de fremmødte.
Ref. Uffe Jacobsen
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Ideer til sammenlagt 100.000 kr søges
Dette er netop beløbet beboerne på Endelave i fælleskab 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’.
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 er her ikke kun
fastboende, men alle der har sin gang på Endelave.
Hvordan skal pengene så anvendes? Det skal besluttes på to møder hen over sommeren.
Der er derfor på ’Nytten’ og på pælene indbudt til
det første møde lørdag d. 8. juni, kl. 10-12 i
skolens gymnastiksal.
Her kan alle 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 udstrækning udføre projekterne. Projekterne skal kunne anvendes af
alle beboere og være gratis. Og de må ikke være af
kommerciel, politisk eller religiøs art. Når projekterne er beskrevet, vil de komme til afstemning på
endnu et åbent borgermøde – så projekter med
størst borgeropbagning får støtte.

16

ENDELAVEBLADET // 17. ÅRGANG 2019

Så tænk allerede nu på gode ideer til projekter,
som kan engagere os alle på Endelave og styrke
fælleskabet.
Poul Bækbo, tovholder
Endelave Beboerforening

PEJSETRÆ FRA
LOUISENLUND SÆLGES
Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter
Sanke træ op til 12 cm i diameter
Afhentet pr. rummeter 100 Kr.
Andre længder og kløvet træ efter aftale
Levering efter aftale

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

LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•

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

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

Mere end 30 års erfaring

•
•
•
•

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

Produktion, omfletning og reparation af:
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24
Lene Iversen
Skippergaarden - Kongevejen 14 - 8789 Endelave
Mobil: 51 55 66 08
www.endelaveflet.dk - info@endelaveflet.dk

LS SERVICE
VINDUESPOLERING
Vi kommer til Endelave hver 8. uge!
v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01
www.ls-service.dk - info@ls-service.dk
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sommerfuglen ses oftere end de to nævnte arter,
skønt de normalt har deres opvækst på tørst-træet,
Ja, det lyder næsten som en ønskedrøm for land- et træ, som ikke findes så mange af.
mændene, da overskriftens konsekvens skulle give
laderne fulde. Vi var ellers godt på vej mod en tør- Kaninerne stortrives i år og vi må nok forvente, at
ke gennem det meste af april, men nogle dage ind i der snart går sygdom i dem igen. Det er vel ved at
maj fik vi heldigvis nogle små regnbyger, som satte være gået de syv år, hvor myxomatosen igen vil
gang i de nytilsåede marker, og gav grøde i privat- hjemsøge de søde dyr, og de vil blive reduceret
haverne. De første kartofler er blevet gravet op her med omkring 90%. – Harerne har haft godt af den
på øen, og de ser ud til at give et noget bedre ud- specialfredning, som vi har haft de sidste mange år.
bytte end sidste år. – Jeg er lige kommet hjem fra Vi ser dem næsten overalt, skønt vi har mange roven reje-tur, og det gav heldigvis en del rejer. Det er fugle, som gerne vil tage nogle af harekillingerne til
første gang, jeg har været ude i nogenlunde vejr- opfodring af deres unger. – Rådyrene ser vi ikke så
forhold. De andre par gange har det været i en meget til for tiden. Råen skal snart føde sine to
kraftig østen-vind, med ganske få rejer i posen, el- lam, og der er ikke så mange ræve på øen som tidler uheld med en brækket ketcher-stang som følge ligere, så måske kan de få lov til at beholde begge
af anstrengelserne med at få løftet stenene fri af lam i år. Tidligere år har ræven gerne taget det ene
sandet. Rejerne er allerede med røde rogn, og det lam, som foder for sine hvalpe.
har de haft fra sidst i april. Det vil nok betyde, at
de meget snart vil ændre farve (rognene), og der- Det undrer mig, at fasanerne ikke snart kommer
efter trække ud på dybt vand. Vi håber så på, at med det første kuld kyllinger. Foråret har jo ikke
der kommer en ny flok rejer i lighed med tidligere været regnfuldt og koldt, så de skulle nok kunne
år, så der også bliver rejer til sommergæsterne i overleve i år. Jeg har fodret på mange fasaner i hele vinteren og er fortsat med det stadig. Jeg har
ferien.
meget fornøjelse af, at de næsten kommer og kalFiskeriet er næsten ikke noget at skrive om, da der på mig, når de vil fodres. Men om jeg gør en
vejrforholdene har vanskeliggjort denne aktivitet, stor fejl med fodringen, så de bliver så dovne, at de
og det par gange, jeg har haft sildegarn ude på øst- ikke gider opfostre nye generationer, ja – det kan
kysten, er garnet blevet fyldt helt op med noget måske være årsagen til de manglende kyllinger.
brunt fnadder, så det nærmest lignede et gulvtæp- Ellers har vi jo også alle de sorte fugle, som kan
pe, jeg havde stående. – Resultat: 0 fisk! Sidste være slemme ved de andre fuglearter, og der er
gang var der dog to sæler, som svømmede rundt efterhånden ved at være alt for mange krager, alliom garnet, men de er nok også blevet skuffede, ker, råger og ravne. – Jeg får nu besøg af en flok
som mig. – Hele vejen fra Øvre-spidsen til Klob- alliker, som har luret, at jeg fodrer, og det er let at
enden er der en bred bræmme af findelte brunal- skaffe et hurtigt måltid fra fuglebrættet, skønt de
ger, som vanskeliggør fiskeriet, og måske jager fi- ikke kan få hele kroppen gennem de smalle huller
skene ud på dybere vand eller til andre vandområ- ind til foderet, men de kan række langt, når de vil
der med renere vand. Om det kan skyldes en kraf- have nogle af frøene længst inde midt på brættet.
tig udledning af gødning ved uheldet på Fredericia Og så bor de jo lige på den anden side af vejen i
havn, kunne måske være en af årsagerne. Hornfi- skorstenen på Agur.
skene vil ikke svømme rundt i denne algesuppe, og
de skal måske træffes inde i bugten, hvor den fin- God sommer!
delte alge ikke optræder, men hvor alle tangbuske- Børge Birkmose
ne er eller har været overhængt med et blødt tæppe af en anden brunalge.

Maj-kulde!

Det er også helt galt med insekterne, og her tænker jeg især på de forskellige humlebi-arter, som
plejer at flyve rundt og bestøve blomster og frugttræer. Og i år, hvor alle træerne har sat så mange
blomster, fordi de tror, at sommeren bliver som
sidste år med tørke og fare for at træerne var ved
at gå ud. Ren overlevelsesstrategi. De eneste bier,
jeg har nok af er mur-bierne, som gnaver huller i
fugerne mellem murstenene. Jeg har ikke set en
eneste sten-humle med den røde bagkrop i år, og
der var heller ikke mange sidste år. Jordhumlen og
have-humlen er der næsten heller ingen af. Den
røde jord-bi har jeg ikke set de sidste to år. De plejer altid at være nogle af de første gæster i vor
udestue, og jeg havde lidt arbejde med at hjælpe
den ud i det fri igen. – Sommerfuglene ser vi heller
ikke i det antal vi normalt har flyvende omkring i
haven. Dagpåfugleøje og Nældens takvinge er blevet sjældne gæster, hvor de tidligere var de mest
almindelige i det tidlige forår. Og det på trods af, at
jeg har mange eksemplarer af stor brændenælde,
som er deres larvers foretrukne levesteder. Citron-
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FLINTESMEDEDAG
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Flintsmede dag i Museumsgården tirsdag den 09. juli kl. 14 – 16
Walther Knudsen gir’ dig muligheden for at gøre
oldbonden kunsten efter. Vi ser på
flinttyper, redskabstyper og teknikker, og prøver
vores evner som
flintsmede af. De meget forsigtige kan medbringe
handsker og briller,
men faktisk er arbejdet ganske ufarligt.
Der er også åbent på museet, hvor du bl.a. kan se
mange fine forarbejdede sten, som er fundet på
øen.
Med Flint har Oldbonden tømret, kriget.
Hver Spaan du finder i Danmarks Jord
er Sjæl af dem der har bygget Riget
skrev Johannes V. Jensen
Arrangør: Endelave Museum

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

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

ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
8789 Endelave
endelave-museum@mail.dk
www.endelave-museum.dk

Åbningstider:
Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99
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ENDELAVES HISTORIE
Achton Friis og Johannes Larsen på Endelave
”Ved syvtiden om aftenen lettede vi fra Tunø og
gled et par timer senere ind i bugten på Endelaves
nordkyst. Det rolige hav gik med nordenvande,
hvorover en let søndenvind satte krappe småbølger. Den lave ø, der havde ligget forude som en fin
blyantsstreg i horisonten, løftede sig under de to
timers sejlads ikke synderligt for vort blik, selv da
vi kom den ganske nær. En lille flok sortænder var
det eneste liv, vi havde mødt undervejs, men da vi
nåede ind i bugten, kom kystternerne ud fra øen
og kredsede om ”Rylen”, til vi ankrede op i havnen.” Således indledte Acthon Friis sin beretning
om et besøg på Endelave 7.-10. juni 1922.
Om bord på Rylen var denne aften de to berømte
malere og tegnere Achton Friis og Johannes Larsen
samt bådens skipper Christian Andersen og Johannes Larsens søn Puf, der var maskinmand og kok
ombord. Achton Friis var kendt som tegner på den
store Danmark-ekspedition til Nordøstgrønland
1906-08, og nu ville han fokusere på de mange
danske øer. Da Achton Friis’ eget arbejde fortrinsvis skulle bestå i indsamling af litterært stof, måtte
han have en tegner med på ekspeditionen. "Min
Ledsager måtte være den, der sad inde med de
bedste Egenskaber til udførelsen af sit hverv. Jeg
henvendte mig derfor til maleren Johannes Larsen,
som til min glæde straks gav tilsagn om at være
med."
Via Larsens kontakter i Kerteminde fandt man frem
til "Fremad", der var bygget som sildedrivkvase i
1896 i Kerteminde, men den måtte igennem en
større ombygning på Kerteminde Bådeværft i
1920, før den kunne bruges som ekspeditionsskib.
Bl.a. skulle lastrummet ændres til en kahyt mere
ud over det lille lukaf med to smalle køjer, der allerede fandtes i bæltbåden. Bådtypen var kendt som
et hurtigtsejlende og særdeles sødygtigt fartøj.
Sandsynligvis havde fuglemaleren Johannes Larsen
haft en finger med i spillet, da den nyrestaurerede
båd fik navnet "Rylen". Den lille vadefugl er en
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hyppig sommergæst ved de danske kyster, og
sommergæster var Larsen og Friis også i en årrække.
”Om aftenen og hen på natten hørte vi inde fra
kærene den sortbrogede tudses forårsmusik, og vi
vågnede næste morgen i strålende vejr. Lykken fra
i fjor følger os atter, vi har aldrig mere regn! Hver
dag kan vi derfor - desværre vel i modsætning til
bønderne til efteråret - bringe en rig høst i lade. I
dag er det en mild og fin søndenvind, og byen ligger under forårsvejret som et sandt paradis af en
ødansk landsby med et væld af mægtige træer og
bugnende haver overalt, hvor vi går. Især byens
vestlige del er smuk og velbevaret og har de
pragtfuldeste gamle huse og gårde, alle af den østjyske type fra Bjerre herred. Præstegårdshaven og
vænget bag denne er noget af det yndigste og frodigste, jeg har set, og selve præstegården, som
beboes af en forpagter, er en gammel patricierbolig. Gavlen af dens mægtige ladebygning er monumental og af stor skønhed.
I den dugtindrende forårsmorgen mødte jeg, heldig som jeg er, forpagterens purunge datter på
engen bag gården i færd med at samle tøj fra bleg
i det solvarme græs, hvorfra duggen endnu så
sagtelig dampede - jeg så hendes fodspor som
mørkegrønne pletter i duggens fine væde. Hun var
skøn og ren som denne morgen; hendes øjne lignede et par af de duggede blomster, der nejede sig
for hendes fod, hendes blik var „like a may morning" - og ordene fra Burns „The lass o' Ballochmyle" sang i mig. …
Skønne var pigerne på Samsø, og herlige Tunøs
møer i deres kyske, lyse slankhed. Men Endelaves
runde jomfruer skal berømmes på en frodig sommermorgen som denne, thi her er den rette belysning over dem! De ligner deres buttede, milde ø
under morgenens sol. Og uden malice vil jeg hævde, at de ligner den frodige klang i ordet Endelave!
”Forpagterens purunge datter” må være Edith
Knudsen, født 20.12.1906 og i sommeren 1922 15
år.
”Typisk for gårdene her er de meget
lange, hvidkalkede og udvendig vinduesløse yderlænger, næsten altid med
gavlens tag skrånende indefter. Bygningerne er ofte gamle, hundrede år eller
derover. Selv om de ikke er forfaldne,
er de dog sjældent vel vedligeholdte.
Inde i byen fandtes et eneste tangtækt
hus, åbenbart det sidste levn af øens
gamle byggeskik. Det tilhørte landposten og er beliggende i en herlig lille have; fortrinlig ser det ud med sine store
grupper af husløg på det monstrøse tag.
Landposten var åbenbart ikke stolt ad
den opmærksomhed, vi viste hans wigwam; med sur mine så han til, mens vi
fotograferede og tegnede huset ud fra
vejen. Han har næppe tænkt sig, det
var for dets skønhed skyld.

Tegning af Endelave Kirke i 1922 af Johannes Larsen i De danske Øer
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Der samles penge ind til et tårn på øens
lille kullede kirke! Det vil være en
skændsel, om det går efter planen, men

ENDELAVES HISTORIE
missionen på øen er i spidsen for foretagendet, og
den sidder åbenbart inde med midlerne, som behøves – foruden den nødvendige vankundighed. …
Den er usædvanlig smuk, fuld af harmoni i sine linjer og uden en lyde. En smuk vejrfløj af smedejernpryder dens gavl. … Er det ikke muligt, at nogle
hæderlige, behjertede godtfolk kan lægge sig på
tværs af dette forehavende og forpurre det, så den
smukke kirke ikke bliver vansiret.
Nordlandets hedestrækninger er opfyldt af laguner
og moser og nederst på dets vestside ud mod bugtens indre findes udstrakte saltvandsalluvier, som
ligeledes er brudt af laguner. Medens de dyrkede
flader er usædvanlig kedelige at se på, særlig vestenden med dens enkelte nye, grimme gårde, er heden ejendommelig smuk – for så vidt som den ikke
allerede har været udsat for beplantning. Fra byen
går vi en eftermiddag ad vejen mod øst for at komme ud til heden. Mellem spredte gårde og huse
strækker den lige vej sig over ensformige markers
felter, hvorover viberne allerede er begyndt at
samle sig i flokke.
Vejen drejer midt for landet brat mod nord, og lidt
efter når vi ud til den store brune flade, der som et
bølgende lyngtæppe strækker sig helt ud til øens
”Øverste Ende”. Vi standser ved en stor blomstrende hvidtjørn, som står ganske ensom midt i lyngen
nær østerstranden. Bag den brune lyngflade, hvor
tjørnen står som et lysende bål af blomster, ses det
blå hav og Samsøs fjerne, høje banker gennem den
tykke, violette varmedis. Den soldirrende hedeflade
er isprængt irgrønt rensdyrlav og smågrupper af
sortbær. Fra stedet og ud mod østranden ses mange steder grupper af klokkelyng, som overalt er vissen, rimeligvis virkningen af havets invasion i vinter
under de stærke storme.
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småøer har funder deres kærtegnende Skildrer.”
Endelave og 6 andre øers sogneråd udsendte i feb.
1928 en fælles heftig protestskrivelse mod Acton
Friis værk. ”Forfatteren viser en besynderlig Tilbøjelighed til at drage, hvad han berører og omtaler,
ind i en Atmosfære af Skamløsheder og Letfærdighed. Som Eksempel paa hans urene Tænkemåde
kan tjene Udtalelserne om Nordby paa Samsø og
Bemærkningen om de unge Piger paa Endelave,
gengivet i flere af Landets Aviser. Hr Acton Friis
lægger ikke Skjul paa sit kristendomsfjendtlige Sinde lag, og særligt ikke, hvor han møder Kristendommen i Indremissionsk Klædning.” og meget
mere af samme skuffe.
Det kulturradikale tidsskrift Kritisk Revy tog i juni
1927 hårdt fat på De danskes Øer: ”Da Bogen med
sin forvirrede Blanding af alt muligt - Naturbeskrivelser og Udskrift af Traps Kirkebeskrivelser og aktuelle Udfald til højre og venstre (navnlig det sidste) vel er anlagt som ren Underholdningslekture
for et bredt Publikum, burde den bedømmes i Overensstemmelse hermed. Men Bogen er fuld af Agitation, Tendens. Det er en reaktionær Bog af den
skrappeste Art. Hele den Aand, ud fra hvilken dette
Værk er skrevet, synes at være ganske uopdyrket
og vildtvoksende som Landskabet, faldefærdig og
forladt som Husene.”
Acton Friis ønskede at åbne folks øjne for de naturog kulturværdier, som var bevaret på de små øer,
men som kunne gå tabt, hvis de moderne tider rullede uhindret frem. Fredninger var dengang et særsyn. På Endelave blev Øvre fredet i 1968 og præstegården i 1985. Acton Friis gav os et smukt og
levende billede af disse steder og af resten af øen
for knap 100 år siden - båret af Johannes Larsens
følsomme tegninger. Vi kan stadig glæde os over
de mange bevarede natur- og kulturværdier på
øen. Ekspeditionsskibet Rylen ligger i vore dage
velbevaret i Kerteminde Havn som del af Johannes
Larsen Museet.

Men dette skønne stykke hede er allerede delvis
ødelagt af plantninger, rundt til alle sider ser jeg
nåletræer skyde op i store og små grupper. En
gårdmand fra øens vestende fortalte mig, at han
herude på et stykke hede, som tilhørte ham, har
fået gravet 2500 plantningshuller for 1 øre stykke! Anders Grosen
Da planterne kan fås for næste ingenting, er det en
billig forlystelse at ødelægge landskabet – for ca.
25 kroners penge har han ødelagt adskillige tønder
land! Heldigvis er de fleste unge planter gået ud;
men de dybe huller med de rustrøde kviste er ikke
skønne, selv om hensigten har været god nok!
Disse både lyriske og kritiske skildringer af Endelave fra et 3-dages besøg i juni 1922 fylder 19 sider i
Acton Friis’ storværk De danskes Øer, der over 3
bind skildrer de mindre danske øer. Johannes Larsen har gennemillustreret bøgerne, og de smukke
tegninger fra Endelave og de tre øer i Horsens Fjord
pryder nu færgen Endelave. Bogen blev en stor
succes ved udgivelsen og siden genudgivet, men
værket fremkaldte også meget kritiske reaktioner i
samtiden.

Rylen er stadig velsejlende.
Johannes Larsen Museet.

Horsens Folkeblad bragte d. 10.11.1927 en omtale
af øen under overskriften: ”En smuk Lovprisning af
Endelave”. Artiklen præsenterede flere udsnit af de
maleriske tekster, som er bragt ovenfor, og anmeldelsen slutter med ”dette værk, som i det hele i vor
Bogkunst vil komme til at staa som en ny Landvinding for alle Venner af dansk Natur. De danske
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ÅBNINGSTIDER M.M.
BIBLIOTEKET

75 68 95 98
KONGEVEJEN 26

00

onsdag
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00

15

POSTBUTIKKEN

- 17

51 22 02 82
KONGEVEJEN 17

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

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

30 36 91 75

75 68 90 23

ENDELAVE LÆGEHUS
Lægen
er på øen

KONGEVEJEN 48

00

onsdag
torsdag

00

10
- 17
800 - 1200

•

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

•

Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på
havnen og afsender træffer aftale med færgepersonale.

•

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

Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:
kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31
(Vagtlægen vil kontakte
sygeplejersken på 75 68 90 23)

•

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

•

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

Ved alvorlig skade eller akut opstået
alvorlig sygdom, ring 112

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.

onsdag mulighed for aftenkonsultation

Åben konsultation
onsdag og torsdag

1030 - 1200

og efter aftale

HORSENS KOMMUNE

1000 - 1500

GODS TIL ENDELAVE

www.endelave.dk

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandchef

Henning Rasmussen

75 68 90 54

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

75 68 91 50

Sygeplejerske

Suzanne Larsen

75 68 90 23

Lægehuset Endelave

FALCK Lægehus

75 68 90 23

NRGi (elforsyning)

Driftsafdelingen

87 39 04 04

Renovation og udlån af containere

Carsten Jørgensen

21 27 50 70

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Spildevand / kloak

SAMN Forsyning

20 80 13 50

Vandforsyning

SAMN Forsyning

76 26 87 00

FORENINGER, BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Karsten Kragh Hansen

26 27 90 88

Endelave Bibliotek

Bibliotekar

Sanne Gyde

75 68 95 98

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Erik Munk Jacobsen

20 74 91 78

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening / Aktiv Ø

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Dorte Knudsen

29 84 67 72

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

Endelave Skole

Kontaktperson

Bente Skovgaard

51 58 99 71

Grundejerforeningen på Lynger

Formand

Walther Knudsen

29 72 87 25

Landsbyrådet - Horsens Kommune

Kontaktperson

Lars Herlev

40 83 67 01

Sammenslutningen af Danske Småøer
Sommer på Endelave musikforening

Repræsentant
Kontaktperson

Jens Laurits Olsen
Lars Møller

21 29 93 50
60 25 96 03

Støtteforeningen Endelavelejren

Formand

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Støtteforeningen For Endelave Kro

Formand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23
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Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.

Deadline: d. 6. i måneden før udgivelsesdato
Vi henstiller til at deadline overholdes!
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke
garanteres medtagelse i kommende nummer.

Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med
en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man
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Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
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3,00 kr.
løbet.
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Henvendelser vedrørende annoncer:
Redaktionen
E-mail:
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Abonnementstegning
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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

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller-Agersnap
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
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Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
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24 63 98 33
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