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Når livets rejse åbner nye mu-
ligheder!! 
Mine tanker går tilbage til Bodil 
Ibsen fra Vejle, som var kunde 
i mit firma. 
Bodil havde et skønt hus på 
Søndermølle her på Endelave. 
Mit første besøg her var en 
weekend tur til Bodils hus sam-
men med min søn Mark og en 
veninde. 

Inden weekenden var omme, var min interesse for 
øen åben som muligt  emne til at bosætte os. 
Tilbage til Vejle begyndte jeg at arbejde på, at finde 
job og bolig på øen. Jeg kunne jo blive købmand? 
Butik/Bolig var  til salg.Banken sagde : Undersøg 
forholdene lidt mere seriøst. 
Det blev en ny tur til øen hvor butik/bolig blev 
fremvist. Jubii!! Jo Jo, det var jeg klar til at springe 
ud i. 
MEN- banken sagde NEJ. Nå ja, så måtte jeg finde 
nye muligheder. Jeg kom i kontakt med Dorthe Ol-
sen. Hun ville prøve på at hjælpe. Hun fik talt med 
Henry Hansen, som flettede stole for Fritz Hansen 
dengang. Henry sagde, at jeg kunne komme en 
søndag for at prøve at flette. Inden dagen var om-
me, mente han , at det kunne jeg godt finde ud af, 
så der var arbejde til mig, hvis jeg ville. 
Næste skridt var at finde bolig – der var skæbnen 
også  med mig. Boligen på skolen, Horsens kom-
munes indslusningslejlighed, var netop blevet ledig. 
Den kunne jeg leje i 2 år – Jamen så faldt det hele 
jo på plads efterhånden. Vejen var banet. Der gik 
kun 1 ½ måned, fra vi var her på weekend, til vi 
flyttede til øen. 
Jeg kan godt fortælle jer, at da flyttebilen var pak-
ket, klar til at køre fra Vejle, stoppede jeg lige op et 
øjeblik og sagde til mig selv: Hvad har du dog gang 
i Hanne? 
 
Afsted tog vi, og fra første dag var vi, min søn Mark 
og jeg, meget glad for, at valget blev Endelave. 
Vi blev rigtig godt modtaget og blev budt velkom-
men. 
Der er et yndigt land, det står med brede bøge. 
Jeg elsker Danmark - dette forholdsvis flade land. 
Hvor man kan strække blikket uforstyrret over 
marker, enge og skove, særligt Endelave har min 
store kærlighed. 
Endelave giver mig den allerstørste ro og glæde. 
Følelsen af  at være landet i livet, er det jeg elsker, 
nyder og bliver løftet allermest af. 
At høre og se andre mennesker komme helt derind, 
hvor deres sande jeg i virkelighed bor, rører mig til 

tårer.  
Mavefornemmelsen viser mig, at dette er vejen 
hjem. 
For at lande i egen krop handler livet om andet end 
at forstå og vide. Det handler om at være. Om at 
mærke. Der er en oplevelse, meget mere end det 
er viden. 
Det er så vigtigt at kunne starte og slutte dagen 
med positive tanker. Livet skal føles værd at leve. 
Det gør det på Endelave. Her er der tid til fordybel-
se.  
Som en sommerhusgæst fortalte mig: Min lille pige 
på bare 5 år sagde en dag under vores ferie, at 
man kan mærke sig. 
En anden oplevelse i min butik: ind kommer en 
herre. Han når kun til dørmåtten, han udbryder: 
Her inde er der en dejlig energi. Jeg har lyst til at 
lægge mig på gulvet for at meditere. Jo mange 
mennesker giver mig indsigt i hvordan de har det, 
og oplever sig selv på denne skønne Ø. 
Mange mærker roen sænke sig allerede på færgen. 
Jeg ville ønske, at mange flere turde tage springet, 
hvis man i forvejen har en ide om at leve på en an-
den måde end i byens travle liv. 
Der er arbejde her , hvis man er villig til at påtage 
sig lidt af hvert.- eller selv kommer med en ide. Der 
er mange muligheder. 
 
NÅR EN DØR LUKKES - ÅBNES ALTID EN NY. 
 
Kærlig hilsen Hanne Fabrin 
Stafetten sender jeg videre til Grethe Nymand 
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KALENDEREN 
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Onsdag 7/8 kl.19.30 

Kirkekoncert  
Endelave Kirke 

 
Torsdag 8/8 kl. 16.00 

Palsgaard Sommerspil v/ EFK 
Mødes ved færgen 

 
12/8 - 17/8 
Tangfestival 
på Endelave 

 
7/9 2019 kl. 11.00 

Strikkefestival 
Endelave Skole 

 

 
14/9 2019 

Endelave Halvmaraton 2019 
Endelave Skole 

 
1/10 2019 
Pukkepral 

v/ Bennys værksted 
 

12/10 2019 
Høstfest 

Endelave Skole 
 

17/10 2019 
Efterårsbanko 
Endelave Skole 

VIKINGESKAT 
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Sidste år fandt man på Hjarnø en guldskat fra vi-
kingetiden, og en sådan har vi naturligvis også på 
Endelave, og håber vi at Endelave Museum vil have 
til udstilling. 
 
Et gammelt ord siger: ”Søger og man vil finde”, og 
det vil man så gøre! I samarbejde med Horsens 
Museum og detektorklubber planlægger man en 
weekend efter høst, at gå på skattejagt i området 
omkring Endelave by, hvor vikingerne sikkert også 
har holdt til.  
 
Kære Endelavit  Er du med på spøgen og vil invitere 
detektorfolket til at kigge ned i din græsplæne? 
Skatten kan jo lige så nemt ligge i Inge Lises bag-
have, som bag Erik Jørgensens gylletank. Græsplæ-
nen tager ingen skade af detektorfolkets besøg! 
Hvis detektoren giver udslag for, at, der er et større 
fund, er det  museets opgave, og så får du måske 
brug for en ny græsplæne. Meld dig under fanerne, 
hvis du er med på spøgen gerne med dit husnum-
mer og telefon. 
 
Jette Brandt Hansen 
Vin-cents   2849 8630,  tejbh@horsens.dk 
 
Jens Toft 
Flyvepladsen  7568 9062, toftair@mail.dk 

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

 

 

ÅBENT ALLE DAGE    -   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 

 
 

SE AKTIV Ø AKTIVITETER PÅ ENDELAVEIF.DK 

Her ses nogle af guldstykkerne, som man fandt på Hjarnø. 
Foto: VejleMuseerne 
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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. 

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 

2884 

4133 

6132 

7897 

 

 

 

 

 

 

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

Tak til EFK 
Endelave Lægeurtehave takker EFK 
mange gange, fordi i gjorde det muligt 
med nye bord/bænkesæt til området 
ved drivhuset samt flisebelægning.  
 
Det ser brandgodt ud. 
 
Endelave Lægeurtehave 
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FORENINGEN ENDELAVE SKOLE 
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Endelave, øen med de mange foreninger, ud-
valg og arbejdsgrupper  
Fællesskabet og foreningslivet trives godt på Ende-
lave. Mange såvel fastboende som beboere med 
fast ejendom på Endelave, involverer sig gerne i 
øen og dens mange forskelligartede aktiviteter.  
Der er både tale om ø-faglige interesser, fritidsinte-
resser, ønsker om at sikre tilflytning, kultur-, fritids
- og idrætsinteresser … og meget, meget mere.  
Vi skal bestemt ikke gå ned på engagement, så en 
ny forening har set dagens lys på Endelave. Søndag 
den 28. april blev Foreningen Endelave Skole stif-
tet.  
 
Formålet med foreningen er, at den skal stå for 
driften og administrationen af bygningen ”Endelave 
Skole” og dens udenomsarealer.  
Den nuværende bestyrelse for Foreningen Endelave 
Skole er:  
- Maja S. Hoe, formand  
- Ib Elgaard, næstformand  
- Dorte Knudsen, kasserer  
- Sonja Elgaard, sekretær  
- Hanne Nyholt  
- Kirsten Barner Nielsen  
- Marianne Brodersen  
- Morten Skovmand Fogh (chef for Horsens Kom-
munes bibliotek, borgerservice og fritid)  
- Et medlem af Horsens Byråd (navn udestår end-
nu)  
 
Foreningen vil drive øens prøvelejlighed, der er 
etableret på første sal i skolens hovedbygning. Prø-
velejligheden vil ikke have prøve-øboere i perioden 
15. juni til 15. august, da det ikke er en feriebolig. 
Til gengæld vil den gerne skulle huse evt. kommen-
de øboere i 1-3 måneders prøveperiode. I skriven-
de stund er der allerede aftaler på plads med prø-
vebeboere fra 1. september.  
 
Ud over prøvelejligheden vil foreningen også skabe 
et fleksibelt læringsrum for Horsens Kommunes 
skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og for-
eninger. Læringsrummet kan for eksempel være 
temadage, shelter-lejrskole, dagsture med under-
visning i naturen, ja det er vel kun fantasien, der 
sætter grænserne. Det betyder, at der forhåbentlig 
vil komme mange børn, unge og voksne besøgende 
i skolens shelterområde, gymnastiksal og øvrige 
faciliteter. Juni måned viste i hvert tilfælde en godt 
fyldt bookingkalender.  
 

Alle disse tiltag skal være med til at gøre Endelave 
til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kom-
mune.  
 
Foreningen vil også skulle skabe grobund for aktivi-
teter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens 
beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. 
Idrætsforeningen vil fortsat have sine brugere i 
gymnastiksalen, så vi kan blive rørt og bevæget i 
årets løb. Øvrige foreninger vil også fortsat have sin 
gang på skolen, det være sig til generalforsamlin-
ger, fællesspisninger, bankospil og meget andet.  
 
Samtidigt vil enhver, som har fast ejendom eller 
folkeregisteradresse på Endelave kunne leje såvel 
shelterområdet til overnatning, bagbygning til pri-
vate fester og lignende. Foreningen vil forsøge at 
balancere mellem en fornuftig lejepris og undgå at 
blive konkurrent til Endelaves erhvervsliv, som vi 
alle bør gøre vores til at støtte op om.  
 
Bente Skovgård, der hidtil har været skoleleder og 
har stået for udlån/udleje af faciliteterne, vil blive 
tilknyttet foreningen som konsulent og lægge pus-
lespillet med kalenderbookingerne for de endnu fle-
re besøgende og brugere af skolen.  
 
Foreningen vil også fortsat have glæde af Krystina 
til rengøringen og Carsten i pedelfunktionen.  
 
Skolen har fået sin egen hjemmeside 
www.endelaveskole.dk, her kan man læse om, 
hvad der sker på skolen de følgende måneder og 
læse om lejevilkår med mere. Foreningen har selv-
følgelig også en Facebook side facebook.com/
Foreningen-Endelave-Skole. Søg på Foreningen En-
delave Skole.  
Kontakten til foreningen er på mailadressen  
info@endelaveskole.dk  
 
Sonja Elgaard  
  

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 
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Bosætning 
Endelave er fortsat med i bosætningsprojektet, der er 
igangsat af Sammenslutningen Af Danske Småøer. Med-
lemmer af bosætningsgruppen deltager, sammen med de 
øvrige 6 øer, der er en del af projektet, i workshops for 
at samle inspiration, ide-udveksle og få konkrete redska-
ber at arbejde med. 
Et initiativ der er udsprunget af projektet (sammenkoblet 
med skolens lukning), er muligheden for at udbyde den 
lille lejlighed på skolen som ”prøvelejlighed”. Det er en 
stor beslutning at flytte til en lille ø, og derfor får potenti-
elle tilflyttere nu mulighed for at afprøve ø-livet i 1-3 må-
neder. Der er indgået aftale med den første ”prøve-
beboer” som vi forventer flytter ind i august. 
For at gøre opmærksom på muligheden, har vi bl.a. fået 
lavet nogle små plakater, der kan ses forskellige steder 
på øen. Tak til Lotte Kronborg for den meget fine teg-
ning! 
Vi kan glæde os over, at der faktisk er gang i tilflytningen 
og vi er glade for alle nye beboere, men kan jo næsten 
ikke få armene ned af begejstring over at campingplad-
sen har fået nye ejere og beboere. Vi ønsker Connie og 
Søren alt mulig held og lykke med at få nyt liv på plad-
sen, som har været og igen kan blive en vigtig 
”fødekilde” til nye øboere. 
 
Robust Borger kursus 
Fredag, d. 31. maj deltog 32 personer i Beredskabsfor-
bundets kursus Robust Borger. Kursets formål var, at 
ruste os til at forudsige risici og forebygge at der opstår 
ulykker og kritiske situationer. Kurset indeholdt endvide-
re en gennemgang af, hvordan man skal handle og alar-
mere, hvis uheldet er ude.  
 
Færgen og færgeleje 
D. 26. maj 2019 var Endelave Kro ramme om et færge-
møde med repræsentanter fra øens erhvervsdrivende, 
landbruget, turisme og pendlere samt embedsmænd og 
politikere fra Horsens Kommune og sekretariatsleder Jan 
Fritz Hansen fra Det fælles Færgesekretariat. 
Vi startede med en præsentation bordet rundt, hvor hver 
enkelt deltager fik lov til at ytre sig med meninger og 
ideer. 
Tanken med mødet var, at holde fokus på udvikling af 
øen, set gennem det nåleøje der hedder færgen. Der 
kom mange fine ideer på bordet, der kan nævnes: 
Kortere sejltid, lavere takster, flere afgange, bilfærge 
nødvendig også i fremtiden, tre-færge-løsning med Tunø 
– to til passagerer og en til biler og tunge køretøjer, 
brint/EL eller hybridfærger. Det fælles Færgesekretariat 
arbejder på en ”standard”-færge der vil kunne bruges af 
flere småøer. 

 
Styrmand Lars 
har valgt at sige 
sit job på færgen 
op med udgan-
gen af september 
måned. Med af-
vikling af ferieda-
ge mv. har han 
imidlertid sidste 
arbejdsdag sidst i 
august. Lars har 
været  hensyns-
fuld overfor kolle-
ger og ledelse 
ved at sige op i 
så god tid, at det 
allerede har væ-
ret muligt at gen-
besætte stillingen 
med en ny kolle-
ga. Nyansat er en 
erfaren styr-
mand, Jes Brinch 

Andersen, der allerede pr. 1. juli er påbegyndt oplæring i 
Endelave-færgen og dens sejlrute. Fra beboerforeningen 
vil vi gerne sige tak og god vind fremover til Lars og vel-
kommen til Jes. 
 
Horsens Kommune har tidligere varslet, at færgelejet 
skulle renoveres i uge 44-46/2019, og at færgen derfor 
skulle tages ud af drift og erstattes af en afløser-færge. 
Fra bestyrelsens side har vi udtryk stor utilfredshed med, 
at arbejdet ikke var koordineret med at færgen var i dok 
i april, så vi ikke skulle undvære vores færge to gange. 
Nu er renoveringen imidlertid udsat da det efter licitation 
på arbejdet, har vist sig at tilbuddene overstiger det af-
satte budget. Der søges nu om ekstra bevilling ved byrå-
det, og man håber på at kunne iværksætte arbejdet i 
foråret 2020. 
 
Bankospil 
Torsdag, d. 18. juli blev der afholdt sommer-banko i 
gymnastiksalen. 142 var mødt op, og havde en hyggelig 
aften, hvor alle de fine sponsorede gevinster fik nye eje-
re. Bestyrelsen vil gerne takke alle sponsorer for deres 
velvillighed. Stort TAK. 
 
Lægeordningen 
Der er endnu ikke en afgørelse på, hvordan den fremtidi-
ge lægedækning på Endelave bliver. Der har været af-
holdt endnu et møde, hvor medarbejdere fra Regionen 
fremlagde 3 forslag på fremtidige løsninger. Der er dog 
ingen af disse modeller vi synes vi kan være tjent med, 
og der er aftalt et nyt møde sidst i august, hvor vi gerne 
skal nå frem til en løsning, alle kan godtage. 
 
Trygge Landsbyer 
Du kan stadigt melde gode ideer ind til de 100.000 
kr. Endelave har fået 
Dette er netop beløbet beboerne på Endelave i fælles-
skab kan råde over i løbet af året.  Horsens kommune 
har udvalgt Endelave til initiativet ’Trygge landsbyer 
2019’. Formålet med ’Trygge landsbyer’ er at bidrage til 
at borgerne aktivt medvirker til at skabe levende lands-
byer med sammenhold, udvikling og endnu mere tryghed 
Hvordan skal pengene så anvendes.   
Det skal besluttes på to møder hen over sommeren.  På 
det første møde lørdag d. 8. juni, kl. 10-12 i skolens 
gymnastiksal kom der mange gode ideer på banen: Ad-
venture løb, Krimi på kroen, Forskønnelse af øen 
(planter, borde, bænke etc.), Kreativt værksted 
(håndværk, keramik, maleri etc.), Filmklub, Mad & spise-
klub, AV-udstyr til gymnastiksalen, Forprojekt vedr. sti-
systemer til svagt gående, Rom & Whisky smagning, 
Strikkelørdage. Disse projekter er fremlagt i Biblioteket 
på skolen, hvor alle kan se dem og evt. skrive kommen-
tarer til dem eller melde sig på som hjælper. 
MEN du kan stadigt nå at komme med din ide til et pro-
jekt frem til 15. august. Det er vigtigt at du, som frivillig 
er med til at beskrive og i en vis udstrækning udføre pro-
jekterne. Projekterne skal kunne anvendes af alle beboe-
re og være gratis.  
Når projekter er beskrevet vil de komme til afstemning 
på endnu et åbent borgermøde – så projekter med størst 
borgeropbagning får støtte. Datoen for dette besluttende 
møde er endnu ikke fastsat, men bliver i slutningen af 
august eller først i september. 
 
Ansøgning afleveres senest 15. august 2019 til 
Poul Bækbo, Kongevejen 18, Mail: macbir-
po@fibermail.dk, telefon: 24631680 ELLER til en 
anden i Beboerforeningens bestyrelse. 
 
Fortsat go’ sommer 
På vegne af bestyrelsen 
Hanne Nyholt 

BEBOERFORENINGEN 
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EFK 
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Operaen kom til byen! 
Mozart’s  gamle  kendte ope-
ra ”Figaros Bryllup” var ble-
vet støvet af og blev luftet i 
en herlig sommerudgave af 
1930’ nes tøjstil, akkompag-
neret af den dejlige lille mu-
sic-trio, der sad i sin 
”orkestergrav” inde i heste-
stalden.  
 
Der blev sunget på italiensk, 
men heldigvis havde vi Guido 
til at føre os sikkert gennem 
handlingen om kærlighed og 
bedrag.  
 
Kulisserne var helt ægte i 
mursten og bindingsværk 
samt et kæmpefotolærred, 
der dannede et naturtro ba-
dested med skyggefulde træ-
er, blå hav og en blå himmel, 
som nogenlunde svarede til 
virkeligheden.  
 
Gårdspladsen var fyldt af 90 
mennesker, som lod sig med-
rive i et par underholdende 
timer.  
 
Med venlig hilsen 
fra en publikummer 

Info fra Endelave Jagtforening om kommende aktiviteter 
 
lørdag den 3/8 flugtskydning 10 14. (se opslag) 
 
tirsdag den 1/10 kl. 11 er der bukkepral ved Bennys værksted med kåring af morgenens bedste buk.  
(se opslag) 
 
fredag den 4/10 afholder Endelave Jagtforening generalforsamling i Bennys jagtstue kl. 20. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. 
 
Endelave Jagtforening inviterer til årets høstfest i gymnastiksalen lørdag den 12/10 kl. 19.30.  
(se opslag) Bordene pyntes samme dag fra kl. 10.30 – 12.00. 
 

Venlig hilsen Endelave Jagtforening 

JAGTFORENINGEN 
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Foto: Kaninen Katrine Fra Endelave 

Foto: Kaninen Katrine Fra Endelave 
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EFK 
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Sankthansaften 2019 
For en gangs skyld var vejrguderne på vores side, og vi 
havde rigtigt godt vejr til sankthansaften. Ikke for koldt 
og ikke for meget vind – og vind fra ”den rigtige retning”, 
så vi med sindsro kunne tænde bålet. 
Årets heks på bålet var en flot, moderne heks designet af 
Johanne og Mathilde – og vist nok med lidt hjælp fra en 
Bedste. Der var et rigtigt pænt fremmøde af både fastbo-
ende og turister.  
Kl. 21 blev båltalen holdt af Niels Johan, hvorefter bålet 
blev tændt, og vi sang Midsommervisen. Kirsten Nielsen 
sang for og Nikki spillede guitar. 
EFK takker for den hjælp, vi har fået fra forskellige til 
gennemførelsen af arrangementet, og for det store frem-
møde. 
 
Foreningens næste arrangement er den årlige tur til Pals-
gaard, hvor vi skal se musicalen ’Rent’. Arrangementet 
foregår torsdag d. 8. august. Vi tager eftermiddagsfær-
gen fra Endelave kl. 15.50 og sejler tilbage til øen kl. 
23.59. 
 
På Bestyrelsens vegne 
Niels Johan D. Andersen 
 
Båltale, sankthansaften 2019 
Så blev det atter sankthansaften! Tiden går hurtigt – ja 
nogen siger, at den går hurtigere og hurtigere. Når man 
bliver ældre, lærer man måske – og forhåbentligt – at 
skønne på de gode ting i ens liv. 
 
En af de gode ting kunne være muligheden for at stå her 
i aften i den skønne natur på Endelave, at synge vores 
midsommervise, se vores bål blive tændt – og at se hek-
sen blive sendt afsted. 
 
Heksen – ja, hvad er hun for en størrelse? – eller han, for 
den sags skyld, for der findes også mandlige hekse. 
Under katolicismen troede man, at man kunne blive frelst 

for sine synder, hvis man angrede og gjorde bod. Det at 
gøre bod kunne være at købe afladsbreve. På den måde 
blev kirken meget rig, og de rige havde jo bedre mulig-
hed for at købe sig til frelse. 
 
Marthin Luther gjorde op med det, og mente, at spørgs-
målet om frelse var en sag mellem Gud og den enkelte. 
Det blev derfor vigtigt for folk at fralægge sig ansvaret i 
deres samvittighed. Det skete ved at give andre menne-
sker skylden. Det blev vigtigt, at kunne overbevise sig 
selv om, at det ikke var Guds vrede, der ramte en, hvis 
høsten slog fejl, hvis ens husdyr døde, og så videre. Det 
var derimod en ond heks, der var skyld i alle sådan nogle 
ulykker. Man mener, at det var grunden til, at der efter 
reformationen kom en decideret heksejagt. 
 
Så heksen blev en måde at forklare det på, når der skete 
ulykkelige ting – man fik en mulighed for at komme af 
med sin vrede – det var jo heksens skyld! 
 
Heksen blev en måde at fralægge sig ansvar, når der 
skete noget, man ikke var stolt ved – man fik en mulig-
hed for at skyde skylden på en anden – nemlig heksen! 
Det uhyggelige var jo bare, at fortidens hekse var men-
nesker som du og jeg. Det kunne også være et menne-
ske, man var sur på, et menneske, man ikke kunne lide, 
eller et menneske, man mente havde gjort noget imod 
en. Og så fik man også mulighed for at slippe af med 
vedkommende, man fik mulighed for at få en form for 
hævn. Alt sammen såre menneskeligt! 
Men det var dengang! 
 
Hvad med i dag? 
Vi har jo lige været igennem en valgkamp. Nogle vil må-
ske også sige, at vi har været igennem en slags hekse-
jagt. Uanset hvorfra i det politiske spektrum kandidater-
ne kom, havde man travlt med at finde ’hekse’ – finde 
nogen at give skylden for dette eller hint. Nogle gange 
kunne det blive ret grimt – ja, man kan somme tider 

Foto: Karsten Kragh Hansen 
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spørge sig, om mennesket ikke bliver klogere, ikke lærer 
af historien. 
 
Jeg tror så også på, at der findes gode hekse – forstået 
på den måde, at der er nogle, der kan noget, der ligner 
’hekseri’, og derfor opnår en masse gode ting. 
 
Måske har der været nogle gode hekse på spil her på 
øen, for det ser ud til, at der sker en masse positive ting. 
Sidste år var jo et rekordår med besøgende herovre.  
 
Der var gode muligheder for aktiviteter – Aktiv ø-ferie 
var et fantastisk tilbud.  
 
Der var gode spisesteder med et godt og varieret tilbud.  
Der var gode overnatningsmuligheder – og mange, man-
ge andre ting.  
 
Vi kunne fornemme en optimistisk stemning, en god 
energi på øen. Og vi er jo glade for at vise vores ø frem – 
og vil så gerne dele den med andre.  
Heldigvis er der nu også startet et godt initiativ med at 
tilbyde en lejlighed på skolen til mennesker, der kunne 
være interesserede i at bosætte sig på øen – og så vidt 
jeg ved, er der indgået aftale med de første. Det bliver 
meget spændende. 
 
Som vi alle ved, lukkede skolen desværre – og det kunne 
ikke være anderledes. Men når en dør lukkes, åbner sig 
en ny. Vi har nogle gode muligheder for at bruge skolen 
til en hel række spændende ting. Der har bl.a. været 
mange skolebørn fra fastlandet herovre – og sikke en 
gave det er at kunne give dem! 
 

Der er også gode kræfter – i form af en forening -  der 
arbejder på at kunne bruge faciliteterne på skolen til 
gavn for os alle. 
 
Og senest ser det ud til, at der er ved at komme gang i 
campingpladsen. 
 
Ja, der er gang i mange ting – også mange ting, jeg ikke 
får nævnt her, men jeg håber, I bærer over med det. Det 
er i hvert fald ikke meningen at forbigå nogen. 
Men med hensyn til hekse er vi da heldigvis blevet kloge-
re, er vi ikke? 
 
Vi ved jo godt, at der ikke findes hekse – ikke andre end 
dem vi selv laver som hende der ovre på bålet.  
 
Prøv at følge mig i et lille tankeeksperiment: Man kunne 
jo forestille sig – med baggrund i det, der skete efter re-
formationen – at vi kunne se heksen på bålet som et an-
derledes symbol. Et symbol på en måde hvor vi kan slip-
pe af med noget negativt. Negative tanker. En sådan 
heks kan ses som et symbol på det, vi gerne vil af med, 
det der generer os, det vi kan skubbe fra os. 
 
Vi kan vælge at sende alt det negative afsted sammen 
med heksen – til Bloksbjerg eller hvor hun eller han nu 
flyver hen – og så kan vi koncentrere os om bare være 
her i nuet på vores skønne Endelave, nyde aftenen, nyde 
hinandens selskab, bålet, kaffen, kagen, øllen, sodavan-
den – eller bare livet. 
 
Mange tak! 
Niels Johan D. Andersen 

EFK 
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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 

 
 

 
 
 

 

august  -  september  2019 

 
 

 

 

Panem et circences - brød og skuespil 
 

Det er høsttid, og markerne 
på Endelave giver igen ud-
bytte. Vejret har været opti-
malt. Det tegner til rekord, 
så der er gode chancer for, 
at tomme maver kan blive 
fyldte. Derved får vi opfyldt 
et af vores basale behov. I 
gamle dage mente de ro-
merske kejsere, at hvis be-
folkningen fik brød nok og 
dertil følte sig godt under-
holdt, så tålte de tingenes 
tilstand og forholdt sig i ro. 
Også i dag ser regeringer i 
mange lande det som en 
bunden opgave at sikre, at 
også fattige har råd til deres 
foretrukne basisfødevare: 
hvede, majs eller ris. Selv 
beskedne prisstigninger på 
verdensmarkedet kan føre 
til optøjer og oprør. For sult er fredens værste fjende. 
I fremtiden forventer man rift om korn, majs og ris. Og højere priser. For majs og korn er de foretrukne råvarer til 
fremstilling af bioethanol, der med tiden skal erstatte benzin og diesel. Vi tanker – andre sulter! bliver sikkert et 
slogan engang. Og så må vi se, om det gamle mundheld om brød og skuespil er sandt, og hvad mangel på dagligt 
brød betyder for stabiliteten i et samfund.       
Udtrykket ’Brød og skuespil’ skyldes den romerske satiriker Juvenal. Han kritiserede, at folk snød sig selv, når de 
var tilfredse blot ved at være mæt i maven og føle sig godt underholdt. De lullede sig selv i søvn og opdagede ikke, 
hvad livet egentlig rummer. Og mon ikke satirikeren har ret, at vi har behov for mere end mad og TV? Der skal en 
tredje ting til, noget der peger ud over os selv, ud over dette liv og gør det meningsfuldt. Et løfte, en velsignelse, et 
håb. Brød og skuespil gør det ikke alene.   
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Sogneudflugt 20. september 2019 

 

Udflugten i år går til det sydlige Jylland. Vi tager med morgenfærgen 
kl.6.30 og sætter os i den ventende bus i Snaptun. Vi kører derefter til Gen-
forenings- og Grænsemuseet ved Christiansfeld, hvor vi indtager rundstyk-
ker og den medbragte kaffe, inden vi går ind på museet, hvor en guide vil 
fortælle og vise rundt. Det er i 2020 ét hundrede år siden, at Genforeningen 
fandt sted. 
 

Klokken 11 sætter vi os ind i bussen igen og kører til Løgumkloster Refugi-
um, hvor der står en dejlig frokostbuffet klar til os. Efter frokosten viser 
Thomas og Kirsten lidt rundt på refugiet, samt i klosterkirken. 
 

Klokken 14 kører bussen os til Vadehavscentret ved Vester Vedsted, hvor 
en guide vil fortælle og vise rundt. Efter rundvisningen er der mulighed for 
at købe kaffe og kage eller en forfriskning. 
 

Klokken ca 16.30 er der busafgang tilbage til Snaptun, så vi kan nå aften-
færgen med afgang 18.55. 
 

Deltagerbetaling: 200 kr/person, som opkræves i bussen. Betalingen dæk-
ker bus, morgenkaffe med rundstykke, frokost med 1 øl eller vand, samt 
entreer og guide til Genforenings- og Grænsemuseet, samt Vadehavscen-
tret. 
 

Man betaler selv kaffe/forfriskning på Vadehavscentret. 
Tilmelding til udflugten senest den 10.september til Birthe Olsen. Telefon 
24484220. 
 

Vi ser frem til, at mange slutter op om udflugten, som plejer at være fornø-
jelig og udbytterig. 
 

Menighedsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AUGUST 

 

 

 

 

 søndag d. 4.   7. søndag e. Trinitatis 19.30 

    Jens Peder Baggesgaard 

 

 

 

 søndag d. 11.  8. søndag efter Trinitatis  
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 søndag d. 25.   10. søndag efter Trinitatis  
    Jesper Hyldahl 
 

 
 
 
 

 SEPTEMBER 

 

 

 

 søndag d. 8.     12. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 15.   13. søndag efter Trinitatis 
    Bettina Erbs Hillers 

 

 

 

 

 

 søndag d. 29.   15. søndag efter Trinitatis  
    Karen Holdt Madsen 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 

61 85 76 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 
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I år fik havørnene i 
Louisenlund skoven to 
unger på vingerne o. 
1. juli. Det lykkedes 
desværre ikke i 2017 
og 2018. Adgangsbe-
grænsningen i år til 
skoven har nok skabt 
den nødvendige ro for 
ørnene. Man kan være 
heldig at se dem fra 
Lynger vejen, hvorfra 
billedet er taget d. 
6.7.2019. Havørnefar 
på billedet er med ret-
te stolt. Ungfuglene er 
afhængige af forældre-
ne de næste måneder, 
da det er svært at læ-
re selv at fange føden, 
der består af fisk og 
vandfugle. Ungfuglene 
er meget mørkere end 
de udvoksede havør-
ne. 

Anders Grosen 

HAVØRNE 
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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 

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 

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

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

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 
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Normal-sommer 
Hvor er det dog dejligt, at det normalt omskiftende 
vejr er vendt tilbage. Efter et år med tørke og sol-
skinsvejr helt ud over al måde, var det næsten ikke 
til at tænke på lignende vejrforhold i år igen. Vi har 
haft ideelle forhold for markafgrøderne, som lover 
en meget stor høst. - Jeg har købt mig en el-drevet 
cykel, og nu går det mere roligt rundt på vores dej-
lige ø. Jeg får set meget mere, og har især bemær-
ket, hvor ihærdigt man holder græskanterne ”fint” 
klippet. – Der er dog en hage ved denne aktivitet, 
da naturen bliver mere forarmet. De skønne vej-
blomster forsvinder eller flytter sig blot ind i det 
yderste af kornmarkerne. Alle planter har forskelli-
ge indholdsstoffer, som de bruger til at holde andre 
planter tilbage, så de ikke overtager pladsen. Ved 
at have sådanne blomster-bræmmer mellem de for-
skellige marker, kan man sikre sig mod spredning 
af mange andre ukrudtsplanter, og samtidig hjælpe 
vores nødlidende fauna og insektliv. Der har tidlige-
re været restriktioner for hvor mange gange man 
måtte klippe vejkanterne, men de er måske afskaf-
fet igen. – Der er altid en glæde at se Cikorien stå 
med sine blå kurve langs vejene, og konkurrere 
med Kornblomsterne om at vise den blå farve, 
veksle med Valmuens røde, og Okseøjes hvide. Pe-
rikons gule. Blot for at nævne enkelte. 
 
Vi er vist sluppet af med den alge-suppe, som vi 
har været plaget af det meste af året. Det var især 
øst- og sydkysten, hvor det var mest udtalt, så 
man skulle være heldige for at komme ud at fiske 
på dage, hvor denne bræmme var flyttet med 
strømmen, så der kun var en smal stribe helt inde 
ved kysten. Andre dage mødte man et område helt 
ud til første revle, som var helt brunt, og hvor der 
ikke var antydning af fisk. – Men nu skal vi til at 
fiske efter makreller, som plejer at komme på den-
ne tid af året. De har været her de seneste år i sto-
re stimer, og det kan få de hængende mundvige til 
at vende opad. Om det så har været makrellerne, 
der har fået en ny bølge af rejer til at komme ind til 
kysten, er ikke til at sige med sikkerhed. Fiskenes 
mavesæk var dog altid fyldt op med delvist fordøje-
de rejer. – Jeg skal ud og undersøge begge dele i 
de nærmeste dage, og jeg håber da for sommer-

gæsterne, at der igen er rejer at stryge. De første 
fra foråret er trukket ud på dybt vand for at smide 
deres last af mørke og modne æg. Måske er det 
disse vi kan møde igen, hvor de starter uden rogn 
helt inde ved kysten, og dermed avler to hold nye 
rejer på en sæson. 
 
Vores kat prøver at holde omegnens kaninbestand 
nede på et passende niveau, men den er oppe mod 
stærkere kræfter. Den kommer ind med en kanin-
unge næsten hver dag. Om det er for at vise os, 
hvor god den er til at fange dem, eller den blot er 
træt af det normale foder, den bliver spist af med, 
ja, det står hen i det uvisse. – Kaninerne bliver 
smidt ud på græsplænen, hvor katten spiser den 
forreste halvdel og lader resten ligge. Der går dog 
ikke over en halv time før der kommer en ravn eller 
sortkrage og fjerner det overskydende af kaninen. 
– Men ellers myldrer det med kaniner overalt, så 
der næsten ikke længere er brug for de jern-
skabeloner af kaniner, som er opstillet rundt om-
kring. Så øen lever rigtigt op til sit omdømme som 
kanin-øen. 
 
Vi har, lige som det øvrige land, haft besøg af et 
mylder af sommerfuglen Tidselfugl, som normalt 
kommer flyvende fra Sydeuropa eller Nordafrika. 
Det er normalt først omkring august, de ankommer 
samtidig som fætteren Admiral. Den fantastiske 
sommer sidste år kan dog være årsagen til antallet, 
da de sagtens kunne overvintre som puppe gennem 
vores milde vinter. Deres larver er ikke kræsne 
med hvilke planter, som de lever på, så deres over-
levelse er bedre sikret, end de arter, der holder sig 
til en bestemt plante, og vi vil nok snart se mange 
unge eksemplarer med nye og hele vinger. De før-
ste, vi så i år, havde efterhånden slidt vingerne helt 
op, og de så noget pjaltede ud. De kommer næsten 
samtidig med, at sommerfuglebuskene springer ud, 
og vi kan så glæde os over dem resten af efteråret 
sammen med alle de øvrige arter, som hører som-
meren og efteråret til. 
 
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  

Flintesmeden på besøg 
Tirsdag d. 9. juli om eftermiddagen havde Endelave 
Museum fået Walther Knudsen til at undervise i 
kunsten at lave en flinteøkse. Walther kom i sin 
trehjulede røde minivarevogn fyldt med det nød-
vendige udstyr, så alle kunne forsøge selv at lave 
en økse, som i stenalderen.  
 
Efter en kort generel præsentation viste Walther, 
hvordan man med raske slag kunne forvandle en rå 
flinteknold til en effektiv økse, som kun manglede 
et skaft for at kunne fælde et grønt træ. Ca. 30 del-
tog i den spændende præsentation af flintesmedens 
teknik, og det engagerede både børn og voksne til 
at prøve sig frem i solen på museets dejlige gårds-
plads.  
 
Walther forærede også flinteøkser af egen produkti-
on til de fremmødte som souvenirer, så det blev en 
god dag for alle. 
 
Med venlig hilsen 
Inge Grosen, Endelave Museum 

FLINTESMEDEDAG 
 

ENDELAVEBLADET  //  17. ÅRGANG 2019 

Foto: Inge Grosen 

Foto: Inge Grosen 

Foto: Inge Grosen 



 

16 

Præstegårdens historie 
Præstegården har efter alt at dømme ligget på 
samme sted siden Endelave Sogn blev oprettet 
midt i 1300-tallet, som grundlag for både kirke og 
præst på øen. I gårdens stuehus boede han sam-
men med sin familie og gårdens tjenestefolk. De 
fleste af præstens indtægter stammede fra går-
dens drift, men der var også en broget samling af 
supplerende indtægter fra sognet. Landbrugsdrif-
ten af gården overlod han normalt til en forpagter, 
der fik rådighed over gården mod at betale for-
pagtningsafgift til præsten. Forpagteren med sin 
familie boede på sin egen ejendom et andet sted i 
byen.  
 
Nogle præster på Endelave valgte dog selv at stå 
for driften af gården og tage den tilhørende risiko. 
De ansatte så 2-3 karle og 2-3 tjenestepiger til at 
varetage det praktiske arbejde på gården. En af 
karlene blev udnævnt til avlskarl, der ledede det 
daglige arbejde på gården og arbejdede med i be-
driften. Alle boede på gården, som en del af præ-
stens husholdning. I 1922 blev denne traditionelle 
aflønningsform for præster på landet afløst ved 
nye kirkelove, så præster fik fast månedsløn som 
tjenestemænd, og sådan er det stadig. I denne 
artikel vil vi se nærmere på Endelaves præstegård 
for godt hundrede år siden. 
 
Udgangspunktet er en annonce i Horsens Folkeblad 
29.11.1908, hvor stillingen som sognepræst på 
Endelave blev opslået som ledig. Johan Christian 
Erhard Nielsen var øens præst 1899-1908, og da 
han fik et nyt embede i 1908, blev den ledige stil-
ling på Endelave slået op. Dengang var der stor 
forskel på, hvor fede eller magre de forskellige 
præsteembeder var rundt om i landet, og mange 
præster stræbte gennem flere flytninger efter at 
komme til sogne med mere lukrative præsteembe-
der. De økonomiske forhold ved embedet på Ende-
lave blev præsenteret i en annonce i Horsens Fol-
keblad d. 29. juli 1908.  Den vil vi se lidt nærmere 
på.  
 
Præstekaldets indtægter fra sognet bestod af føl-
gende: Korntiende, der var fastlagt til 30 td. 
(tønder) 3 skp. (skæppe) rug og af 67 td. og 6 
skp. byg. Småredsel var en slags tiende, der be-

stod af brød, kage, flæsk, gås og æg, og det blev 
omregnet til 13 td. 7 skp. byg. Det blev i alt til 
98,25 td. korn og dermed næsten 10 tons korn til 
præsten fra bønderne i tiende. Tiende var en afgift 
på 1/10 af al produktion i landbruget til kirken, og 
1/3 heraf gik til præsten. Dertil kom højtidsoffer på 
240 kr. årligt. Akcidenser (vederlag for konfirmati-
on, bryllup, barnedåb, begravelser o.l.) løb op i 
200 kr. årligt. Andre indtægter indbragte ca. 150 
kr.  
 
Præstegårdens agerjord var på 42 td. land med en 
dyrkningsværdi på 5,4 td. hartkorn. Den normale 
størrelse af gårdene på Endelave var dengang 3 td. 
hartkorn, som var mindstemålet, for at en land-
brugsejendom kunne kaldes en gård. Sådan var 
jorden blevet fordelt ved udskiftningen i 1796. 
Driften af præstegården var i 1908 overladt en for-
pagter, der skulle yde en årlig forpagtningsafgift 
på 30 td. byg og 300 kr. Dertil kom dagligt 2 l. ny-
malket mælk, græsning, fodring og pasning af 2 
får med yngel, 1 læs gødning og 50 spande ajle til 
haven, alle embedskørsler samt hjemkørsel af 
præstens kul, træ og strandsand. Forpagteren be-
talte alle ejendomsskatter for præstegården og 
vedligeholdt gårdens landbrugsbygninger.  
HF 29. 7. 1908: ”Stuehuset er opført 1905 af 
Grundmur med Skifertag, er sundt og tørt. Det in-
deholder 5 store Værelser, Konfirmandstue, Køk-
ken, Vaskerum, 2 mindre rum, en stor, tør Kælder 
samt Loftsværelser. Stalden, opført 1881, er uhel-
digt indrettet. Laden er af Kampesten og opført 
1878. Forpagterboligen, opført 1741, er skrøbelig, 
men vel vedligeholdt. … Haven, ca. 5 Skp. Land er 
smuk med mange Frugttræer, mindre god Køkken-
have; i Forbindelse med Haven en lille Lund, hvor-
fra noget Brændsel; ellers maa alt Brændsel kø-
bes. Rigeligt men meget daarligt Vand.” Dertil kom 
udgifter til lån til det nye stuehus. 
 
Præstegården var oprindeligt et traditionelt helt 
sammenbygget firlænget gårdanlæg, som vi kan 
se på kort over øen fra 1787, 1818 og 1862. Det 
blev med tiden ændret en del, men præstegården 
præges stadig af den gamle stenpiggede gårds-
plads omgivet af ældre bygninger. Bindingsværks-
længen mod nord blev opført som præstebolig i 
1741 af øens ejer, baronesse Edel Kragh til 

Steensballe. Det er markeret i en bjælke 
på husets gårdside, hvor der står 17 HJA 
AMB 41. Det henviser til Holger Jensen 
Assenius & Ane Marie Bay, der var øens 
præstepar 1736-1783.  
 
Ane Marie Bay var vokset op i den fore-
gående præstegård, som datter af øens 
præst, og deres fælles søn Jens Holger-
sen Assenius efterfulgte sin far som øens 
præst 1783-1816. Vi kan stadig gå rundt 
i 1700-tallets lavloftede stuer i præste-
gården, hvor Jens voksede op. Som æl-
dre præst bidrog han til at afværge ulyk-
ker for øen, da en engelske fregat ankre-
de op ved Endelave i 1808 og søfolkene 
krævede frisk proviant. Hans gravsten er 
indmuret i østsiden af kirkens våbenhus. 
 
I brandforsikring af præstegården i 1796 
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blev stuehuset beskrevet: Stuehuset ligger 
mod nord i gården, og består af 23 fag. Det 
er 50½ alen langt og 8½ alen bredt. Stue-
etagen er 4 alen høj og bygget af eg, mens 
tagetagen er 8 alen høj og bygget af fyr. 
Væggene er overalt klinede med ler. Huset 
har bræddelofter og to gavle af fyr. Taget er 
tækket med strå. NB: En alen er 63 cm. Et 
fag er det rum, der ligger mellem to 
vægstolper.  
 
Vi kan se, at væggene hviler på syldsten, 
hvorpå ligger en vandret fodrem. Lodrette 
stolper er tappet ned i fodremmen, og opad 
ender stolpen i en lang tap, der stikker op 
gennem en vandret tagrem, så stolpens øvre 
del danner fæste for de tagbærende skrå 
spær. De to sider af huset holdes sammen af 
loftsbjælker, som er stukket igennem de 
modstillede stolper, så bjælkehovedet er 
synligt og fastholdt med en trænagle. Hane-
bånd mellem spærene øger husets stabilitet. 
Løsholter og dukker forbinder stolpe, og tavlene 
mellem bjælkerne er udfyldt af soltørrede lersten. 
Alle samlinger fastholdes med trænagler, og alle 
stolper, bjælker og spær er primært formet med 
bredbladet økse. 
Det nuværende stuehus er på 14 fag. Stuehuset 
fortsatte oprindeligt noget længere mod vest og var 
sammenbygget med en vestlige længe. Denne be-
byggelse blev reduceret sidst i 1800-tallet, og en-
deligt fjernet i 1905 for at give plads til den nye 
præstebolig. Den sydlige længe var stald, men den 
blev fjernet i 2015 sammen med et lille gammelt 
stenhus og en stålmaskinhal, da landbrugsdriften 
på præstegården stoppede. Den østlige længe blev 
i 1878 erstattet af den nuværende flotte kampe-
stenslade.  
 
I 1905 kunne præsten flytte ind i en ny præstebolig 
mod vest. Forpagteren boede derefter i den gamle 
præstebolig indtil 1984. Øens sidste præst blev Elin 
Post, der forlod embedet i 2010, og siden da har 
præsteboligen været uden faste beboere. Det nu-
værende museum blev indrettet i 1984 i den gamle 
præstebolig fra 1741, og bygningen blev i 1985 fre-
det både udvendigt og indvendigt. Mange ydre og 
indre bygningstræk peger tilbage til 1700-tallet. De 
bærende fredningsværdier er i henhold til fred-
ningskendelsen: 
”I bygningens ydre knytter de bærende frednings-
værdier sig til det overkalkede bindingsværk på 
kampestenssokkel, de bræddebeklædte gavle og 
det ubrudte, stråtækte tag med tre skorstenspiber. 
Hertil kommer bindingsværkets gennemstukne 
bjælkeender og øvrige detaljer samt de ældre døre 
og vinduer med alle detaljer. Endelig gælder det 
den traditionelle materialeholdning.  
I bygningens indre knytter de bærende frednings-
værdier sig til den bevarede grundplan, herunder 
opdelingen med opholdsrum mod øst og køkken, 
spisekammer og bryggers mod vest. Hertil komme 
de bevarede bygningsdele og -detaljer herunder 
skorstenskerner, støbejernskomfuret, det synlige 
bjælkelag samt dørene med alle detaljer. Hertil 
kommer den traditionelle materialeholdning.” 
Præstegårdens agerjord var på 42 td. l., der lå mel-
lem præstegården og sydkysten af øen. Lige syd for 

det østre gadekær ligger et område på præstegår-
dens jord kaldet Lunden. HF 11.6.1907: ”Blandt de 
mange Udflugtssteder, som de forskellige Forenin-
ger gæster, kan nu ogsaa nævnes Endelave. Saale-
des vil ”Kristelig Forening for unge Mænd” fra Hor-
sens og Aarhus besøge os paa Søndag i et Antal af 
5-600 Mand, hver Forening med sin lejede Damper 
og sit Musikkorps. Der vil blive holdt Møde i Lunden 
ved Præstegården, hvor der ventelig vil blive holdt 
taler af Præsterne Olsen, Horsens, Frederiksen, 
Aarhus m.fl..”  
 
I 1903 overtog Niels Knudsen forpagtningen af 
præstegården. HF 19.3.1903: ”En Husbestyrerinde 
og en yngre Karl kan til 1. April eller senere faa 
Plads hos Forpagteren af Endelave Præstegaard, 
Ungkarl Niels Knudsen.” HF 24.4.1903: 
”Sognepræst J. C. E. Nielsen paa Endelave som Be-
neficarius har bortforpagtet Endelave Præstegaard 
til Gårdbestyrer Niels Knudsen, Endelave, fra 1. 
April 1903 til 31. Marts 1911. Under Bortforpagt-
ningen er ikke indbefattet Præstegaardens Lund og 
Have. ... Den aarlige Forpagtningsafgift er 738 Kr. 
80 Øre.”  
 
Niels Knudsen blev gift med Karen Frandsen i dec. 
1903. Sammen startede de en familie, som forpag-
tede præstegården gennem tre generationer frem 
til 2014 med Lars Knudsen som den sidste. Siden 
er jorden bortforpagtet til en lokal gårdmand. Sog-
net ejer fortsat præstegården og det meste af præ-
stegårdsjorden, men i 1926 blev der dog oprettet 
to statshusmandsbrug på præstegårdsjorden 
længst mod syd: Vesterby 5 og 7.  
 
Præstegårdens tre bygninger udgør sammen med 
kirken og kirkegården en smuk helhed, der vidner 
om mange generationers liv og færden på øen, 
hvor præstegården og kirken var det åndelige og 
en del af det verdslige centrum for øens liv. Det 
indgår stadig som en central faktor i øens identitet, 
som formidles af museet i det gamle stuehus til 
præstegården. 
 
Anders Grosen 
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Præstegården 1956 Foto: Sylvest Jensen / Det Kongelige Bibliotek 
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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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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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