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Endelave, ak hvor
forandret. Ja, Endelave er meget
forandret,
siden
jeg var barn og
ung.

Jeg var ni år, da krigen brød ud. Vi mærkede ikke
så meget til den. En gang imellem kom der husundersøgelser, hvor tyskerne gik husene igennem for
at se, om der gemte sig nogen. Også på Endelave
var der modstandsfolk, som fik kastet våben ned på
Øvre. Efter krigen fik vi at vide, at der havde været
gravet våben ned langs nogle jernstænger i vores
Dengang boede der have.
450-500 fastboende. Der var fire ko- Den 15. januar 1944 var Endelave udsat for en stor
lonialkøbmænd, to katastrofe. Mine forældre og jeg sad og spiste afmanufakturer, en tensmad i huset på Søndermølle, da der lød et
bager, et brødud- drøn, så vinduerne klirrede. Vi spiste videre, da der
salg med brød fra tit lød drøn fra havet. Min mor hentede spejlæg i
Horsens, en slag- køkkenet, og da hun gav min far, sagde hun: ”Hvis
ter, der kørte rundt du havde været med damperen i aften, ville jeg
med kød to gange havde været nervøs.” Min far sprang op af stolen
om ugen, og mæl- og for ud på vejen. Nede ved molen stod der flere
ken hentede vi i folk, og en fisker var sejlet ud. De havde set lanterspande på mejeri- nen på Agda, men nu var den forsvundet.
et.
Min far gik ind til tante Amalie, som boede lige ved
siden af. Hun stod og lavede mad til mand, søn og
svigerdatter, der skulle komme med Agda. Min onI skolen var der omkring 50 elever. Vi var syv, der kel Harald afløste på Agda, og min fætter Sven
begyndte i 1. klasse – fem piger og to drenge. Jeg Evald og hans kæreste, Karen Margrethe, skulle
tror aldrig, jeg havde set drengene før, og den ene havde været hjemme i julen, men det blev udsat til
pige kendte jeg dårligt, selvom det var min veninde efter nytår. Det var svært for min far at sige til
Lisbeths kusine. Lisbeth gik i klassen over mig, og i Amalie, at der måske var sket noget med dampehende havde jeg en meget god veninde. Vi var beg- ren. Amalies datter, min kusine, der var et år yngre
ge enebørn og boede tæt på hinanden. Vores ven- end mig, var blandt de folk, der stod på molen og
skab varede til Lisbeths død i 2014.
så efter damperen, da drønet kom. Resten af aftenen sad hele familien inde hos os – også min gamle
Da jeg var barn, var Endelave på en måde delt i to. bedstefar på over 90 år. Det var forfærdeligt.
Grundtvigianere og indre mission. Mine forældre Jeg havde også to skolekammerater, der var med.
hørte til sidstnævnte. Ligeledes Lisbeths. Der var De havde været oppe at købe konfirmationstøj.
da ting, vi ikke måtte, men vi savnede det heller De kom aldrig hjem. Det var mærkeligt at komme i
ikke. Jeg havde en varm og god barndom. En dejlig skole og se, at der stod to tomme stole.
og fri barndom.
Der var mange familier, der blev ramt.
Også dengang kom der sommergæster på Endela- Grethe Nymand
ve. Særligt havde jeg to veninder, der hvert år kom
på sommerferie. Randi kom til sin mormor på Hel- Stafetten sender jeg videre til Inge Lise Chammon
vetia, og vi badede altid i Sønderhavet. Så var der
Vibeke, hun kom til sin mormor i Tangs gård. Vi
sejlede hver dag ud i min fars båd og badede derfra. Der var altid nogle at lege med. Også om vinteren, hvor der var is på det vestre gadekær. Der
flokkedes børn og unge mennesker. Der var virkelig
mange om søndagen, når de unge karle og piger
havde fri. Bodil og jeg fulgtes gerne derop om eftermiddagen. Bodil havde en lillesøster, der græd
meget, men deres bedsteforældre boede ved siden
af skøjtebanen, så der satte Bodil lillesøsteren ind,
og så kom hun ud på skøjter.

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

ENDELAVEBLADET // 17. ÅRGANG 2019

2

Stafetten

8

Halvmaraton

18

Nyttige numre

3

Kalenderen

9

Ud med detektor

19

Om bladet

3

Sort mandag

10

Kirkebladet

20

Bagdøren

4

Lægeurtehaven

12

Biblioteket

4

Færgefarten

13

De kolde kaniner

5

Fernisering

14

Naturen omkring os

6

Beboerforeningen

15

Museet

7

Museet

16

Endelaves historie
www.EndelaveBladet.dk

KALENDEREN

ENDELAVEBLADET // 17. ÅRGANG 2019

1/10 2019
Bukkepral
v/ Bennys værksted

16/10 2019
Æblekagebuffet
Endelave Lægeurtehave

4/10 2019
Generalforsamling i Endelave Jagtforening
Hos Benny

17/10 2019
Efterårsbanko
Endelave Skole

12/10 2019
Høstfest
Endelave Skole

30/11 2019
Julemarked
Endelave Lægeurtehave

15/10 2019
Ekstraordinær generalforsamling i museet
Endelave Skole
SE AKTIV Ø AKTIVITETER PÅ ENDELAVEIF.DK

SORT MANDAG
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Mandag d. 9.9.19 - en sort dag for øen!

Samtlige øens handlende holdt lukket.

Igen en dejlig sommer, hvor der - skønt vejret var Ikke et stykke brød, ingen drikkevarer, ikke en pølmere ”normalt” - var rigtig mange glade gæster på se, en is eller lidt frugt kunne købes!
øen. Men ferien er jo desværre ret kort. Bare den
kunne gøres noget længere.
Turisterne samledes på havnen på nogle bænke,
hvor de noget utilfredse og med tomme maver satDet har Færgefarten/Horsens Kommune faktisk for- te sig til at vente på den næste færgeafgang.
søgt at give en hjælpende hånd ved at give 50%
rabat på personbilletter i en længere periode både Forhåbentlig har kiosken på færgen kunnet formilde
før og efter den egentlige ferie.
stemningen.
Dette er tænkt som en håndsrækning til øens handlende, der således får mulighed for en længere sæ- Det er formentlig et sammentræf af uheldige omson.
stændigheder, der har gjort, at samtlige handelsmuligheder var lukket, og ”skriveriet” her skal derOg hvad har det så med ”en sort mandag”
for tages som en opfordring til øens handlende om i
at gøre??
fællesskab at drøfte, hvordan lignende dage kan
forhindres fremover. Under alle omstændigheder i
Ja, den nævnte mandag var der efter sigende med rabatperioden, som jo da gerne skulle gentages de
formiddagens færge bl. a. 12-15 personer af det, vi kommende år.
normalt kalder ”endags-turister”
Altså gæster, der vil rundt for at se lidt på Endela- Jeg ved - om nogen - hvor træls det er at stå og
ve, og herunder meget gerne besøge en eller flere vente på de besøgende, der aldrig dukker op, men
af øens handlende. Man får jo appetit og bliver tør- alternativet, at de slet ikke har lyst til et ø-besøg,
stig af sådan at trave rundt.
er vel endnu værre!!
Det kunne bare IKKE lade sig gøre!

P.E. Blume

Endelave Kro ogGæstgiveri
Vi glæder os til at se jer på Endelave Kro
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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LÆGEURTEHAVEN
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Æblemost og æblekagebuffet
I hele oktober kan man leje Lægeurtehavens mosteri og
lave æblemost af egne æbler. Der er mulighed for at pasteurisere mosten og købe sterile 3 liters poser til opbevaring.
Bestil tid hos Tove 2463 9833 eller
tove@profibermail.dk
I efterårsferien, nærmere bestemt onsdag d. 16. oktober
kl. 14.00 er der æblekagebuffet. Spis alt hvad du kan
incl. Kaffe/te/most for 50 kr. Hvis du har lyst til at være
sponsor til æblekagedagen, modtager vi med glæde æblekager til buffeten.
Ring til Birthe på 2448 4220
Med venlig hilsen
Tove Yde

Arkivfoto

FÆRGEN
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Hermed de seneste passagertal
Med venlig hilsen og godt efterår!
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
6132
7897
12045
8401

FERNISERING
Lørdag, d. 17. august var der fernisering af det flotte nye maleri på Endelave havn og tæt på 50 personer trodsede regnen og mødte op under paraplyerne. Heldigvis stilnede det noget af, da der blev
holdt taler af Line Herlev Meldgaard og kunstneren
Kirsten Bang Toft. Line fortalte om sin indstilling af
Endelave og dens beboere som kandidat til det udlovede billede. Hun havde i indstillingen hyldet øen
for alt, hvad den betyder for hende og havde betydet i hendes barndom – og hvad den nu også betyder for hendes egne børn.
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Da Kirsten var på øen en weekend i januar for at
gøre sig iagttagelser til det forestående arbejde,
lagde hun mærke til at alle de kvinder, hun talte
med havde sådan nogle flotte strikketrøjer på – det
skulle fårene på billedet derfor også have.

Lars Herlev takkede på øens vegne for den flotte og
generøse gave og roste Kirsten for alt det, hun også havde fået med i billederne – ser man godt efter
er der hint til strikkeklubben, krabbefiskeri, kaniner flere steder, de kolde kaniner (vinterbaderne),
og Hanneklubben. Også færgen, fugletræk og havHerefter fortalte Kirsten om processen, hvor hun ørne er der blevet plads til – og kigger du selv efhavde malet på portene ad tre omgange hen over ter, kan du sikkert finde mange flere motiver i de
sommeren. Trods regn og rusk alle tre gange, var tre billeder.
det lykkedes at holde tidsplanen, ikke mindst grundet Jørgen Havnefogeds snarrådige løsninger og Efterfølgende gik vi i pakhuset, hvor der blev budt
beredvillig hjælp. Egentlig var det jo èt billede, hun på et glas vin og lidt godt til ganen, som det sig
havde tænkt sig, men de tre porte kaldte på hvert hør og bør til en fernisering. Alle de fremmødte
sit motiv. Hun fortalte lidt om, hvad hun havde havde stor ros til kunstneren, og flere sagde: ”Man
tænkt ind i billederne. Billedet af flyverpigen på kan da kun blive glad, når man ser på malerierne”
højre port fortæller om barnets livsglæde og følelse af frihed gennem de mange sommeraktiviteter, Lars Herlev.
såvel de arrangerede som barnets egne spontane. I
billedet på midten er drengen på vej til eller fra Endelave og drømmer sig allerede tilbage til det dejlige sommerliv. Billedet til venstre er mere den voksnes perspektiv og siger noget om, hvad Endelave
også er – et sted med stilhed og med mulighed for
fordybelse ikke mindst uden for sæsonen.

Fernisering på Endelave Havn
Foto: Hanne Nyholt
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BEBOERFORENINGEN
Endelaves fremtidige lægedækning
D. 30. april 2020 udløber den nuværende aftale om
lægedækning på Endelave. Som beskrevet i tidligere numre af Endelavebladet, så Region Midt i den
forbindelse mulighed for at reducere ordningen fra
de nuværende to dage ugentlig til en dag, eventuelt suppleret med mulighed for videokonsultation
hos en lægepraksis på fastlandet. Efter vores indsigelser, erkendte man fra Regionens side, at der var
ved at blive handlet hen over hovederne på os,
uden forudgående henvendelse til øen.
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2 uger om sommeren, da det ser ud til at vores
indvendinger har bevirket, at Regionens administrationsgruppe selv peger på, at det kan vise sig,
at være næsten ligeså omkostningstungt at ansætte en afløser for sygeplejersken i den periode.

Helhedsplan
Forslag til Helhedsplan for Endelave er nu sendt i
offentlig høring. Planforslaget er i offentlig høring i
8 uger fra den 3. september til den 29.oktober
2019, og du har mulighed for at give din mening til
kende. Horsens Kommune har via E-boks sendt
Der blev derfor iværksat et forhandlingsforløb, hvor nærmere information, så være opmærksom på detbåde lægeordningen på Endelave og Tunø var til te.
drøftelse. I arbejdsgruppen deltog repræsentanter
fra de to øer og deres respektive kommune, hen- Områdefornyelsespulje
holdsvis Horsens og Odder Kommune. Ø- Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftale
sygeplejerskerne og de nuværende læger på øerne 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de komdeltog også. Derudover deltog administration i Re- mende år vil understøtte udviklingen af landsbyer
og lokale centerbyer via områdefornyelsesgion Midtjylland.
programmer.
På møderne har vi haft mulighed for at give udtryk Der er afsat 25 mio. kr. over en årrække til at genfor vores synspunkter og bekymringer i tilfælde af nemføre områdefornyelse i landsbyer og lokale cennedskæring af vores nuværende ordning. Lægerne terbyer. Herunder er op til 3 mio. kr. afsat til nedog ø-sygeplejerskerne kom med deres vurderinger, rivning af faldefærdige ejendomme.
og Regionens administrationen bidrog med organi- Plan- og Miljøudvalget har efterfølgende besluttet
plan og kriterier for område-fornyelse i oplandet.
sering og data.
Interesserede landsbyer og lokale centerbyer kan
Det foreløbige resultat af forhandlingerne er for En- indsende en idébeskrivelse til Horsens Kommune
delaves vedkommende blevet, at det indstilles til senest d. 21 oktober 2019.
Regionsrådet, at der pr. 1. maj 2020, søges efter
Der vil hernæst pågå en administrativ og politisk
en leverandør, der kan tilbyde:
behandling, hvorefter det bliver besluttet, hvilke af
de interesserede landsbyer og lokale centerbyer,
•
Lægebesøg 2 dage om ugen på Endelave
•
Mulighed for telefon/e-mail konsultation med der bliver valgt til områdefornyelse. Det er forventningen, at den politiske behandling sker i december
samme læge/praksis på alle hverdage
2019.
•
Mulighed for sygebesøg på lægedage.
I bestyrelsen har vi gjort os nogle overvejelser
•
Videokonsultationer søges udnyttet til at udvi- over, til hvilke projekter Endelave kan søge om at
de lægetilbuddet.
få del i denne pulje, men alle er jo velkomne til at
•
Ø-sygeplejerske kan kontaktes i dagtid så- tænke med. Hvis du har forslag, vil vi i bestyrelsen
fremt der ikke er læge på øen
meget gerne høre om det senest d. 15. oktober
•
4 ugers sommerlæge (juli måned)
af hensyn til ansøgningsfristen.
•
Lægeløsningen er gældende i minimum 3 år
De 100.000 kr. Endelave har fået fra Tryg
med mulighed for forlængelse
landsby-puljen skal nu uddeles
I forhold til den nedskæring vi var stillet i udsigt, er Der er indkommet i alt 10 forslag til aktiviteter og
det med en vis lettelse, at vi nu har modtaget projekter til denne pulje på 100.000 kr.
ovenstående udkast fra Region Midt. Der er imidler- De 10 forslag vil blive lagt på Beboerforeningens
tid stadig skåret 4 ugers sommer-læge væk. Vi vil hjemmeside og på biblioteket på skolen.
derfor fortsat arbejde på at få en læge i yderligere
Vi skal nu sammen beslutte, hvilke projekter der
skal have del i de 100.000 kr.
Der skal stemmes på endnu et åbent borgermøde i
oktober– så projekter med størst borgeropbagning
får støtte. Datoen for dette besluttende møde annonceres på Beboerforeningens hjemmeside og ved
opslag på pælene. Inden dette møde vil det også
være muligt at brevstemme. Uanset hvordan der
stemmes, kan der afgives op til 3 stemmer pr. husstand (= adresse på Endelave), således at man kan
stemme på det man synes skal have henholdsvis
første, anden og tredje prioritet.

Foto: Kurt Søe
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Brevstemmer kan sendes via mail til følgende
adresse: info@endelavebeboerforening.dk eller afleveres i postkassen hos Poul, Kongevejen 18.

MUSEET
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Sommer i museumsgården
Foto: Uffe Jakobsen

Har Endelave Museum en fremtid?
- et stort spørgsmål som museumsbestyrelsen har •
måttet stille sig hen over sommeren.
I juni blev vi i bestyrelsen gjort bekendt med at
Horsens Provsti har meddelt menighedsrådet at de
skal ”nedbringe bygningsmassen”. Det betyder i
praksis at området på hjørnet af Søndermølle og
Vesterby skal ommatrikuleres, og de tre bygninger
præstegård, stenlade og den gamle præstegård/
forpagterbolig, som siden 1984 har fungeret som
øens lokalmuseum, skal udbydes til salg. Endelave
Menighedsråd og museumsbestyrelsen har i fællesskab forsøgt at påvirke beslutningen, men uden
held. Den står ikke til at ændre.

museumsbygning?
Hvilke fonde kan være aktuelle at søge støtte
fra til indretning af stenladen?

På den ekstraordinære generalforsamling vil det
være vigtigt for bestyrelsen at få en tilkendegivelse
af om vi kan regne med opbakning og frivillig arbejdskraft fra nogle af foreningens medlemmer. Og
vi opfordrer alle øboere og folk med interesse for
Endelave at melde sig ind i foreningen – jo flere vi
er, jo bedre! Dette informationsbrev, som også bliver bragt i næste nummer af Endelavebladet, husstandsomdeles så alle medlemmer, nuværende som
evenuelt kommende, kan overvejde situa-tionen og
overveje om de har gode idéer og frivilligt arbejde
at bidrage med.

Vi (bestyrelsen for Endelave Museum) er blevet tilbudt at købe museum og stenlade for et symbolsk Med venlig hilsen
beløb som endnu ikke er oplyst da alle formaliteter Bestyrelsen for Endelave Museum.
endnu ikke er på plads
I museumsbestyrelsen er vi enige om at museet
rummer en meget vigtig del af Endelaves historie
og selvfølgelig bør bevares. Når det alligevel har
været genstand for mange og svære overvejelser,
skyldes det arbejdet og ansvaret der følger med en
eventuel overtagelse:
1.
2.
3.

Kan vi skaffe driftsmidler?
Kan vi skaffe fondsmidler til vedligeholdelse af
museet/indretning af stenladen?
Vil foreningens medlemmer ikke blot bakke
op, men også yde et konkret stykke arbejde i
forhold til den store opgave vi eventuelt påta
ger os?

På et møde d. 15.8. vedtog bestyrelsen at indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag,
d. 15. oktober kl. 19.30 i skolens gymnastiksal. Inden generalforsamlingen vil bestyrelsen undersøge følgende:
•
•
•

Hvad er det eksakte beløb for overtagelse af
museum og stenlade?
Hvilke muligheder er der for at skaffe driftsmidler?
Hvilke fonde kan være aktuelle at søge støtte
fra til vedligeholdelse af den fredede
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HALVMARATON 2019

ENDELAVEBLADET // 17. ÅRGANG 2019

Endelave Halvmaraton 2019
Det var så det 16. halvmaraton på Endelave.
Det kneb gevaldigt med tilmeldingerne - faktisk så
meget, at vi begyndte at blive bange for, at dette måske ville blive det sidste halvmaraton. Vi syntes ellers,
at vi havde forsøgt at gøre opmærksom på løbet. Der
var udsendt flere pressemeddelelser. Sonja Elgaard
havde været utrolig flittig på Facebook. Vi fik hjælp fra
Runners - bevæg dig for livet. Som noget nyt var der
også i år et tilbud om at få massage efter løbet. Ja,
der blev gjort en del tiltag, men det så ikke lovende
ud.
Det blev da også til den halvmaraton, der havde den
laveste deltagelse. Der var i alt tilmeldt 92, hvoraf de
63 var aktive løbere, resten var tilskuere og folk, der
gik en af Kanino-ruterne.

Starten er lige oppe over
Foto: Sonja Elgaard

Men vejret var jo i den grad med os, stemningen var
fin, og alle så ud til at nyde dagen.
Løbet blev afviklet uden problemer - vores samarit
Ulla skulle kun tage sig af en enkelt løber, der havde
fået en vabel.
Som sædvanlig lidt statistik:
Kvinder:

Nr. 1: Ulla Bank
Nr. 2: Linette Bækgaard
Nr. 3: Linda Jakobsen

1:34:25
1:38:22
1:46:34

Mænd:

Nr. 1: Claus Matthiasen
Nr. 2: Henrik Juul Nielsen
Nr. 3: Jens Visti Madsen

1:17:55
1:25:16
1:28.52

Som sædvanlig var der en masse frivillige - beman-

Så er det snart ligeud af landevejen
Foto: Sonja Elgaard

ding på posterne, cyklister på ruten, kokkene i køkkenet, bemanding i bagageopbevaringen, samaritter,
trafikkontrol, tidstagning, ja rigtig mange, der gjorde
en stor indsats. Det var mit indtryk, at alle frivillige
havde en god dag, hvilket også er meningen - for
selvfølgelig skal løberne have en god oplevelse, men
alle andre skal også have en dejlig dag. Det skal gerne
være en festlig dag for hele Endelave.
Spørgsmålet er nu, hvad vi kan gøre for at få flere
deltagere. Endelave Halvmaraton vil nu gå i tænkeboks og lave en grundig evaluering. For vi skal da have et Endelave Halvmaraton igen i 2020!
Friske hjælpere
Foto: 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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På Endelave Halvmaratons vegne
Niels Johan D. Andersen

MØLLEHUSET
Øl–
Øl
– og Vinstue
Vesterby 50
8789 Endelave

Tlf. 51 46 46 19

UD MED DETEKTOR
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Detektor-møde
Af de 150 mails sendt ud med
opfordring til at lægge jord til
arkæologiske
undersøgelse
weekenden den 25. til 27. oktober 2019, har rigtig mange svaret positivt. Det er glædeligt, da
projektet giver en enestående
mulighed for at få en samlet historisk gennemgang af så meget
af øen som muligt.
Der afholdes orienterende møde
på Endelave Skole i hovedbygningen lørdag den 12. oktober
2019 kl. 13, hvor repræsentanter for detektorklubben vil fortælle om projekt.
Vi ser frem til gennem undersøgelserne at kunne føje nye kapitler til Endelaves historie – også selv hvis
det ikke skulle lykkedes at finde en Endelave guldskat.
Jette Brandt-Hansen og Jens Toft
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oktober - november 2019
Løvfald
Efter at have levet en sommer lang, med løv på træer og buske så er løvfaldet nu på vej. Sommeren, hvor man føler sig beskyttet af
løvet mod nysgerrige blikke. Hvor man er forskanset mod verden, og alt er grønt og fint. Man kan ikke forestille sig andet. Man
lever i sit eget nu og i verdens nu.
Og pludselig begynder bladene at gulne. Og efter den første frost falder de af. Og man får nu et nyt udsyn. Man lægger mærke til
verden udenfor. Ser at der også er andet til end rosen og stauden i bedet uden for vinduet. Ikke sådan at alt pludselig står nøgent. Vi
får tid til at vænne os til tanken her i vores langsomme land.
Vi bevæger os ind i en tid, hvor naturen omkring os står som silhuetter, får os til at tænke, bringer en alvor ind i vores sind.
For det er det naturen kan og gør. Den stemmer os, sætter os i en stemning. Og hvis vi ser et billede eller lytter til en tekst, så er der
meget forskel på om det er et forårsdigt eller et sommerdigt, og om vi ser et sommerbillede eller et efterårsbillede.
Efteråret kan give os en længsel efter det forår og den sommer som er passeret. Og det har Frank Jæger forsøgt at holde fast i de
billeder han fik med hjem far en gåtur i Nyrup Hegn i Nordsjælland
Det løvfald, som vi kom så alt for nær,
bedrog os med de ting vi havde kær:
den strenge, hvide sol. En sløret regn.
Et gult forundringssmil i Nyrup Hegn.

Din lille, varme hånd sad fast i min,
og der kom blæsten rendende med sin.
I vejens våde, blanke asfaltå
drev mange flere blade, end vi så.

Hvor kom vi altfor nær på alle ting.
Det løvfald lod os se en sjælden ring:
der stod en hest med samme hvide hår,
som vore arme unger engang får.

Esbønderup. Det hvide hospital.
En fjern og ukendt hanes søndagsgal.
Dit blik fik gule marker med sig hjem.
Nu ejer du en længsel efter dem.

Hvor kom vi alt for nær på alle ting, siger han. Vi står midt i det og kan ikke, hvor
meget vi end længes mod trygheden og varmen ikke komme væk fra denne blæsende
regnende årstid.
Men samtidig så ser vi alt alting går i ring. Børn bliver på et tidspunkt gamle med
hvidt hår. Og vi ejer nok alle en længsel efter noget der var engang. Men ikke kun
naturen går i ring. Vores liv er vel også en vekslen mellem forår sommer og efterår i
vores sind. Vi kan til tider føle os så nøgne som et efterårstræ, frysende, hvor vi føler
os stive og bare venter på at vinteren kommer og gør det af med os. Hvor alle længsler er slukket, hvor vi ikke kan få øje på noget, der skulle bringe varmen tilbage i os.
Men så kan der komme en lille hånd, der sætter sig fast, siger Kom nu! Og du smelter
og får forårets lyster tilbage alle længslerne bliver lyslevende og får dig til at løbe ud
i blæsten, som for at løbe foråret i møde.
Om hånden er et barnebarns eller den elskendes, de bliver rakt i kærlighed. Den kærlighed, som har sin kilde i Guds ønske og følgen med i vores liv; hvor han kan lede
nogen hen til den der føler sig frysende ensom, så længslen ikke længere kun rækker
bagud, men får lov til også at vente et forår der kommer.
Jens Peder Baggesgaard

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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ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
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

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

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

Sogneudflugt 20. september 2019
34 morgenfriske endelavitter tog færgen kl. 6.30,
satte sig i bussen og fulgte den plan som specielt
Thomas Fenger havde lagt. Den gik over genforeningsmuseet ved Chritiansfeld, til refugiet i Løgumkloster til Vadehavsmuseet i Vester Vedsted,
og jeg tror det er en træt flok der i skrivende stund
(18.23) står og venter på færgen hjem. Frederikke
har taget nogle billeder som giver et indtryk af
oplevelserne. Tak for en god dag.

Allehelgen
Der har i det seneste år, indtil her hvor jeg skriver,
ikke været dødsfald eller begravelser på Endelave.
Men det afholder os ikke fra at holde allehelgensgudstjeneste søndag d. 3. november.
Det bliver om aftenen i mørket, hvor det er godt at
være sammen, og temaet vil som altid handle om
at miste. Og selv om det er sket for noget tid siden, så er det godt en gang imellem at komme ind
i et rum, hvor man tænker ekstra stærkt på de kære
Fra sogneudflugten
Foto: Frederikke Brandt-Hansen
vi ikke længere har hos os.
Savnet bliver jo siddende i os, selv om vi synes
vores hverdag har fundet sin rytme igen. Så vi vil
som vi plejer tænde lys for dem vi savner, så vi kan leve i mindernes lys sammen med dem.

Familiegudstjeneste
Den 13. oktober kl. 11.15, første søndag i efterårsferien, er Dialogkaravanen fra Sønderbro Sogn på Endelave. Det er et højskoleophold for familier og et af tilbuddene står organisten i Sønderbro Kirke, Lotte Bille Glæsel for.
Det vil være et blandet kor, og sammen med hende, og det de får lavet, skal det blive
til en gudstjeneste på nogle andre præmisser end normalt. Alt vil være i øjenhøjde,
men hvordan det konkret bliver ved vi ikke endnu. Men vi ved at det er sjovest hvis
vi er mange. Så kom, unge som gamle, tag familien med, så vi sammen får skabt varNår ikke andet nævnes, er gudstjenesten i
me i det gamle rum

Gudstjenester
Endelave Kirke kl. 11.15

Højskoleformiddag d. 13. oktober kl. 10.00

OKTOBER
Fortællinger fra’hinsidan’
Selma Lagerlöfs historier er elementært spændende.
søndag d. 13. Familiegudstjeneste
Men de er samtidig beretninger om menneskesindets
Jens Peder Baggesgaard
kringelkroge. De handler om sorg og glæde, om selvbedrag og bedrag, om had og kærlighed, om misundelse og storsind – intet menneskeligt er dem fremmed.
NOVEMBER

General Löwenskjölds Ring
En nat sniger to mennesker sig ned i en åben grav og
stjæler den ring, som general Löwenskjöld fik af kongen for sin loyalitet og tapperhed. En ring, som skulle
være forblevet på den døde generals finger indtil verdens ende.
Dramaet er sat i gang, og menneskeskæbner hvirvles ind i spillet med fatale konsekvenser.
Programmet er som vanligt:
Kaffe og rundstykker kl. 10.00, foredrag, frokost ca. kl 12

søndag d. 3.

Allehelgen kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 17. 22. søndag efter Trinitatis
En af præsterne

DECEMBER
søndag d. 1.

Første søndag i advent
En af præsterne
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Efteråret er godt på vej og vinteren kommer snart
og det betyder mere tid til at læse en god historie
idendøre i den varme stue.

Hvis du er interesseret så skriv til
sannegyde@gmail.com
eller ring 51373393

Der er kommet mange nye titler hjem på Endelave
bibliotek. Det gælder alle genre inklusive fagbøger
bla. mad og håndarbejdsbøger.

Med venlig hilsen

Læsekredsen starter op igen, hvor alle interessede
kan være med. Vi læser ca. en roman om måneden
og bruger ca. 1½ til at snakke om den. Vi læser 6 –
7 titler pr. sæson.
Du behøver ikke være med hver gang.
Alle kan være med.

Sanne Gyde
Endelave Bibliotek

DE KOLDE KANINER
SÆSONSTART DEN 5. OKTOBER KL. 15 – på Dronningebroen
Medlemskab, kr. 100,- (01.10.19-15.05.20)
Mobilepay 92576
Saunaen er tændt lørdage kl. 15-17 og efter aftale.
Prøvekaniner er meget velkomne hele sæsonen.
Hanne Holm
Havgasse
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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

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

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER SAMT
LUFT TIL VAND PUMPER FRA
VERDENS STØRSTE PRODUCENT GREE
Udover kontante
varmebesparelser
får du også:

• Mindre miljøbelastning
• Bedre indeklima
Fremvisning af monterede
anlæg på Endelave Kontakt:
Benny Rasmussen
29 78 00 23
Poul Emil Mikkelsen
40 18 00 20
Se mere på:
agreedanmark.dk

Gree GWH9 / 12

•
•

Kan opvarme op til 95 m2
Kan anvendes i helårshus
eller sommerhus

•

Med 8 graders sommerhusfunktion

•

Pumpen kan også køle
og affugte

•

Ved el-opvarmning:
spar op til 75%

•
•

Wifi-modul
GSM-modul

FRA
KUN

10.995,-

Prisen er inkl. moms, standard
installation og montage af
certiﬁceret kølemontør

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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Tidligt efterår
Vi var næppe trådt ind i den første efterårsmåned,
før vejret skiftede fra dejligt sensommervejr og til
regn og rusk. – Landmændene nåede lige i nogle
lange dage at få bjærget høsten, som kom i hus
efter den bedste vækstperiode i mange år. – Der er
ved at falde ro over øen igen, efter en hektisk sommer med mange turister, som tog del i de forskellige arrangementer, øen havde at tilbyde. Nu mangler vi blot at få afviklet ½-maratonen i den kommende weekend, og vejrudsigten lover tørvejr og
sol til de mange løbere. Jeg tror også, at dyrene
trænger til lidt ro efter den megen uro. Rådyrene er
så småt begyndt at komme ind i haverne for at
smage på nedfaldsfrugterne og nippe til de lidt anderledes buske og planter. – Kaninerne har også
hjulpet mig med at holde græsset ned i passende
højde, og jeg har ikke slået græs det meste af sommeren, men nu går den vist ikke længere på den
vis.
Ude i forhaven fodrer jeg for småfuglene og fasanerne, så vi har en livlig aktivitet at betragte sammen med morgenkaffen. Fasanerne står troligt og
venter på mig, og de er ved at være så tamme, at
de begynder at nappe til frø-kernerne blot en lille
meter fra mig, næsten før jeg er helt færdig, og jeg
kan stå og ”snakke” med dem. Når fasanerne har
taget, hvad de vil have, kommer skovduerne og
senere tyrkerduerne, og alle kerner forsvinder som
dug for solen. Skulle der blive lidt tilbage rydder
kaninerne op, så der er rent bord. Vores børne- og
oldebørn siger gerne, når de besøger os, at det jo
er hel en dyrehave.
Nu, hvor jeg skal til at skrive om fiskeriet, bliver
jeg straks i dårligt humør. Det har været et meget
dårligt år med masser af brunalger i vandet, så mit
sildegarn stod og lignede et gulvtæppe på højkant.
Fuldstændig fyldt med brunt fnadder, så fiskene
søgte langt uden om det, og jeg kun har fanget en
enkelt sild. Meget bedre gik det heller ikke med
hornfiskeriet og senere med makrellerne. Det har
været så ringe, at jeg, meget mod min vilje, har
måttet købe fisk! – De første 50 meter ud fra kysten var ren algesuppe, og det aftog så langsomt
udad. Jeg antager, at det skyldes det meget store
udslip fra en silo på Fredericia havn af gødning sidste år, og som drev ned i den sydlige del af Lillebælt, for så senere med nordlig strøm er det kommet herop. – Ørrederne ser vi heller ikke meget til,
og jeg kan høre klager fra andre dele af landet, at
havørrederne ikke træffes de normale steder. Måske har man ikke været så ihærdige med at elektrofiske og stryge ørrederne for rogn, for så at opdrætte disse til senere udsætning i åerne. – Pengene fra fisketegnet kommer vel stadig ind, men bliver de anvendt til det lovede formål?

Foto: Børge Birkmose

og det er på disse, at larverne af de nævnte arter
lever. – Humlebierne er også gået meget tilbage i
antal arter, og med de vilde bi-arter er det også
galt. De eneste, som findes i normalt omfang er
murbierne, som ødelægger fugerne i vore huse. Jeg
håber at se flere at de snyltehvepse, som snylter på
murbierne, og næsten udrydder disse bæster. – Jeg
har haft et stort besøg af galmyg på en guld-pil.
Men blåmejserne var meget glade for deres galler,
og de blev tømt for larver, når de nåede en vis
størrelse. Noget lignende har vi tidligere haft på
rosmarin-pil, hvor det var galhvepse, der var på
spil. Her var det ligeledes blåmejserne, der nød
godt af angrebet.
Havørnene ser vi ikke noget til på denne årstid. Efter at de fik ungerne på vinger, har vi ikke set dem.
De er nok fløjet til andre egne, hvor ungerne kan
finde ”nogle af lege med”. På Endelave er der kun
plads til et par ørne, og de gamle skal nok vende
tilbage til næste år.
Bue-jægerne har allerede indtaget øen, og der er jo
nok af kaniner, så jægernes indsats kan sikkert ikke registreres på antallet af disse søde væsener, og
der skal nok være rigeligt til fritte-jagten. – Noget
lignende skulle også gælde sælerne, som er ved at
være i et antal, så der ikke er fisk nok til dem, og vi
kan forvente, at der snart går sygdom blandt dem.
– En behersket jagt på dem ville kunne sikre en
sund bestand i mange år. Spættet sæl, som er den
art vi har her i området, kan vi leve med og har
gjort det i århundreder. Gråsælen, som lever omkring Rødby, Bornholm og vadehavet, er ikke velkommen, da det er et grådigt rovdyr, som desuden
er mellem-vært for ormene i fisk.
På gensyn i efterårsferien!

Lidt bedre har det været med dagsommerfuglene,
skønt det heller ikke har været normalt. Det meget
store opbud af Tidselsommerfuglen i det tidlige forår, og det store andet kuld har været den største
opmuntring. Admiralsommerfuglen har vi også haft
besøg sydfra i normalt omfang. Derimod har vores Børge Birkmose
hjemlige sommerfugle, Dagpåfugleøje og Nældens
takvinge, ikke været her i de vante mængder,
skønt jeg ”dyrker” mange brændenælder i haven,
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Hvem boede i husene for længe siden?
Søndermølle 23 - ”Den gamle skole”.
Huset blev bygget i 1849 som bolig til den læge,
øen endelig havde fået ved kongelig bevilling. Den
eneste læge, der imidlertid boede i huset var Jørgen
Frederik
Bruun,
der
døde
i
1852.
Endelave Sogn ejede huset og udlejede det til privat beboelse i en årrække.
Omkring 1870 findes huset indrettet som skole og
sognerådslokale. Skolens tilstand skulle efter sigende være tilfredsstillende og under ledelse af en uddannet lærer, Peter Vinkel Sørensen, der boede
vest for kirken. Sammen med Peter Sørensen var
ansat en småbørnslærerinde, Ane Johanne Thomsen fra Endelave, og til legemsøvelser og svømning
var antaget en tidligere skibsfører. I 1889 blev Marianne Jensen ansat som lærerinde. Hun boede i
huset til 1905, hvor hun flyttede ned i den nye skolebygning.

Den gamle skole
Arkivfoto

På billedet ses den lille klasse med deres 2 lærere.
Billedet antages at være fra ca. 1900, da der var
masser af børn på øen.
I sommer havde museet besøg af en mand fra
Hamborg, der ledte efter sin tipoldefar, som havde
været lærer på Endelave. Han blev meget glad, da
vi havde et fotografi af Peter Vinkel Sørensen, og vi
kunne henvise til både hus og gravsted på kirkegården.
Efter 1905 udlejes huset igen til privat beboelse:
arbejdsmand Mikkel Christensen og hustru Maren.
Sidstnævnte bor her til sin død i 1924, Marinus og
Kirsten med deres 8 børn indtil 1953, Søren og
Rasmine, bedre kendt som fodermester-Mine, kirkebetjent Jenny Jensen, kaldet ”Lynge-Jenny”. På
et tidspunkt er her også sognebibliotek, og i isvintrene holdt man skole her om vinteren, fordi man
ikke havde olie til at fyre med i kommuneskolen.
Før kommunesammenlægningen sælger Endelave
Sogneråd huset til kulturudvalgsformand Jan Liep
og Grethe og Henning Sohn, og huset får status af
fritidshus. Efter sidstnævntes død køber bl.a. Birgitte Rønnow, og i 2017 handles huset igen, men Carsten Rasmussen beholder det ikke længe og sælger
i 2019 til de nuværende ejere.

Skolefoto ca. år 1900
Arkivfoto

Lotte Krogh

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
Kampen om ungdomslivet i 1890’erne.
Rasmus Samuel Cederskjold var lærer på Endelave
1897-1902, og han fortæller i sine erindringer følgende om den tid: ”Det har stadig været Skik og
Brug paa Endelave, at, naar en Dreng var konfirmeret, skulde han ud at sejle om Foraaret. Disse
drenge, som blev Kok om Bord, maatte lide meget
ondt af de andre Sømænd, som selv i sin tid havde
faaet samme Behandling. Henimod Jul blev Skibene lagt op, og Søfolkene tog hjem til Endelave.
Igennem lange tider havde det været Skik og
Brug, at Søfolkene gik rundt om Aftenen og saa til
Beboerne. Naar de saa kom et Sted ind, gav de
ikke alene vedkommende et Haandtryk. Nej, hver
af de tilstedeværende fik et Kys. Efterhaanden gik
dette mere og mere af Brug, men Skomager Sørensen fortalte; at i hans Ungdom havde han været med til at gaa rundt og kysse dem alle.”
”Om Vinteren naar Søfolkene var kommet hjem,
var der altid vældig Hurlumhej. Al slags morskaber
dreves, og særlig gik det ud over Sprutten. Folk
drak sig fulde ved enhver Lejlighed.” ”Der var ikke
meget åndeligt liv på Endelave, men adskilligt
kortspil og dans når søfolkene var hjemme. Det
store vendepunkt i Endelaves åndelige liv kom
med pastor Willer. Der blev en kraftig vækkelse,
og kirkelivet har siden været præget af Indre Mission.” Bernhard Willer var præst på Endelave 1890
-1900, og Indre Mission satte sit tydelige præg på
øen gennem mange år. Indre Mission tog stærkt
afstand fra dans, kortspil, druk og førægteskabeligt samkvem. Det skabte mangeårig splid på øen.
Folkemindesamler Johannes Egedal optegnede i
1916, hvad de ældre på øen kunne huske om de
gamle danse. Dansene hed Københavneren, Fire
på langs, Sjællands Firtur, Kablisiøs, Søren Skrivers Totur, Tolvtur, Fire-Balancen, Sving Satan,
Firtur gaa bag om i, Kysdansen, Fangedans og
Dobbeltring. Egedal skrev: ”under megen latter
fortalte Enkefru Schou om Kysdansen.” Sving Satan danse beskrev han således: ”Mange par i rundkreds, Hoptrin. a) stor kreds, b) herren svingede
egen dame og derefter de andre damer, idet han
gik modsols rundt (”forgangen Nats” Trin, repetis
til hver Dame. Livfatning”

Søren Skrivers Totur. Dans fra Endelave optegnet
1916.
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Pastorinde Mariane Willer gift med Bernhard Willer
skrev i heftet Kærminder om parrets første rejse til
Endelave og deres oplevelser på øen: ”Paa Rejsen
var der kommen en Dame hen til os og havde fortalt os, hvor rart og fornøjeligt der var ovre paa
Øen. »Det er aldeles ikke kedeligt,« – og det var
der rigtig nok heller ikke. – Hun, der opholdt sig i
København, havde modtaget et Brev fra en Slægtning paa Øen; denne fortalte, at han havde været
til 17 Baller siden Fastelavn o.s.v., - og da vi endnu kun var først i April, kunde det være ret opmuntrende for os at erfare dette.”
”Folk levede gennemgående et pænt og sædeligt
Liv; og Drukkenskab var der vist heller ikke saa
meget af. Dog udtalte nogle af de unge Piger efter
deres Omvendelse: ”Vi regnede først, at det blev
rigtig morsomt ved Ballerne, naar de unge Mænd
fik lidt i Hovedet.” Men Dansen var Folks største
Fornøjelse, og det kunde ogsaa ske, at det ud paa
Natten kunde gaa ret vildt til.”
»Min mand tog kort efter vækkelsens begyndelse
fat på at holde ungdomsmøder. Flere unge piger
blev omvendt, og det blev et grundskud mod dansen. Da en ung sømand efter længere tids fravær
kom hjem og spurgte: »Hvordan går det? Har I
nogle baller for tiden?«, blev der svaret: »Nej,
præsten har taget alle de kønne piger!
Snart blev der også røre blandt de unge mænd, og
det var en dejlig skare unge, som samledes om
Ordet. Flere af disse maatte gennemgaa ikke saa
lidt, baade i deres Hjem og mellem deres Kammerater. Ved Ungdomsmøderne blev der holdt en kort
Bibelforklaring og bag efter læst en god Fortælling.
… I stedet for Ballerne, som de unge især paa Højtidernes 2. Helligdage gik glip af, samlede vi dem
til Fest. I Julen til Juletræ, men i Paaske og Pinse
samledes de Eftermiddag og Aften i Præstegaarden, hvor der blev dem beredt et tarveligt Maaltid.
Vi vilde have dem til at lege, men det blev ikke til
noget. Sammenkomsten var for god til det, erklærede de, - de vilde hellere synge og tale sammen.”
En af min Mands Konfirmander har fortalt mig en
hændelse, som tydeligt viser den Kamp, de unge
maatte igennem, naar de stod overfor Valget. Efter
hendes Konfirmation vilde hendes Forældre have
hende med ud i Verdenslivet og dets fornøjelser,
og de holdt ikke af, at hun havde valgt sin Plads
mellem de hellige. … De sidste sagde, at Verdens
Glæder var hule og tomme, medens hendes forældre ønskede, at hun skulle gaa med til det, de andre holdt hende borte fra.” Hun valgte selv dydens
smalle sti.
Mange også unge tog skarp afstand til pastor Willers hårde fortolkning af det kristne budskab. Mariane Willer beretter: ”I det hele maatte vi finde os i
en del spektakel. Nytaarsaften plantede man en
gammel skibskanon uden for præstegaarden, og
da man tillige i aftenens og nattens løb med korte
mellemrum affyrede geværsalver osv., var det ikke
hyggeligt at opholde sig inde i huset, der rystedes
af den stærke tummel. Det hjalp dog noget, da
min mand efter en saadan nat udtalte i sin nytårsprædiken, at han undrede sig over, hvilken Gud
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disse mennesker vel tilbad, siden de var nødt til at
lave en saadan støj, og at han var da kommet til
det resultat, at det maatte være Baal!
Medens dansen florerede, maatte de unge også
gerne et slag hen forbi præstegaarden, hvor vi da
ud paa morgenstunden blev vækket af raab, harmonikaspil o. lign.. Men det fik ende, da de i en
prædiken blev sammenlignet med de spedalske,
som i frastand raabte: ”Uren! Uren!” ”
Der var tale om et voldsomt sammenstød mellem
bondesamfundets gamle hævdvundne normer for
ungdomslivet og Indre Missions nye krav om kyskhed og forsagelse før ægteskabet, som en del af
vejen til Jesus Kristus.
Else Marie Kofod, leder af Dansk Folkemindesamling, skriver generelt om 1800-tallets bondesamfund, at ”Landsbyen havde foruden bydelavet og de
ældres lav også et ungdomslav, der bestod af karlenes og pigernes lav. Ungdomslavet eller de ugiftes lav var man medlem af fra konfirmationsalderen
til man blev gift, og da den gennemsnitlige vielsesalder fx i perioden 1855 til 1869 for mænd var lidt
over 31 og for kvinder lidt over 28, betød det, at
man var medlem af dette lav en temmelig stor del
af sit liv.
De ugiftes lav havde en væsentlig funktion i landsbyen, fordi det var lavet, der sørgede for de fleste
sociale arrangementer, herunder også de unges
fester. Der var mange anledninger til at feste i løbet af et år, det kunne være fastelavnsoptog, majfester, sommer-i-by fester og julestuer. Især når
det drejede sig om de unge, havde man i bondesamfundet en række mere eller mindre ritualiserede kontrolforanstaltninger, der skulle forhindre de
forhold, der kunne føre til seksuelle forbindelser og
dermed graviditet, hvis forældrene endnu ikke havde givet deres accept.”

hvis kvinden havde født, var det acceptabelt, hvis
blot aftalerne var indgået.”
Bondesamfundets tilgang til seksuelt samliv var
præget af det klare behov for at sikre kvinderne og
deres børn ordentlige levevilkår i en tid uden offentlig bistand og uden præventionsmuligheder.
Fremtidsudsigten for ugifte mødre og deres børn i
datidens samfund var ringe og usikker. Aftalerne
om de unges samliv skulle derfor sikre den kommende families forsørgelsesgrundlag. Den bestod i
en gensidig forpligtelse, og at de havde udsigt til at
overtage en gård, et husmandssted eller anden
virksomhed, der kunne ernære den ny familie. Forlovelsestiden kunne blive ganske lang. Der var derfor forståelse for, at parret tog forskud på samlivet,
men så vidt muligt uden at der kom børn ud af det.
Ægteskabet var den trygge ramme for samliv og
familieliv med børn. Nåede man ikke at blive gift
før fødslen af det første barn, så kunne det nås kort
efter.
Danmarks Statistik har for året 1885 opgjort andelen af såkaldte uægte fødsler (dvs. fødsler udenfor
ægteskab). I Fyns Stift var der 13,5 % uægte fødsler, i Sjællands Stift 7,7 % og i Jylland 8,5 %. De
fynske piger sagde vistnok: Natten er vor egen! På
Endelave var ærbarheden noget højere. I årene
1851-1887 blev 1,7 % af børnene født udenfor ægteskab. Lidt senere i årene 1888-1911 blev 6,1 %
af børnene født udenfor ægteskab jævnt fordelt
gennem perioden. Pastor Willers kamp mod det traditionelle ungdomsliv på Endelave satte sig tilsyneladende ikke spor på det felt. Måske skyldes flere
fødte udenfor ægteskab i årene omkring år 1900,
at det traditionelle bondesamfunds greb om de unge blev løsnet i de år. I årene 1912-1940 blev kun
1,7 % af børnene født udenfor ægteskab, hvilket
nok skyldes, at prævention blev mere tilgængelig,
og at normer fra byernes borgerskab vandrede ud
til landboerne.

Når to unge blev gift, stiftede familie og fik fast
ejendom, betød det også, at fællesskabet fik en ny Anders Grosen
husholdning. Denne husholdning
skulle nødigt komme til at ligge
fællesskabet til byrde, ligesom
det forventedes, at den opfyldte
de forpligtelser, der måtte være.
Selvom det var de enkelte familier, der lavede aftaler med hinanden, når et ungt par skulle
giftes, var det i lige så høj grad
ud fra landsbyens interesser, at
deres fremtid skulle sikres.
Aftalerne blev lavet i forbindelse
med forlovelsen eller, som det
blev kaldt mange steder, ved
jagildet. Her blev parret desuden
giver til hinanden, og det betød,
at de to unge fra det tidspunkt
kunne indlede et seksuelt forhold. Man så stort på, om bruden var gravid inden vielsen, når
aftalerne blot var i hus, og forældrene havde givet deres samtykke. Selv i de tilfælde, hvor
graviditeter var synlig, ja selv

Et hold konfirmander på Endelave ca. 1910.
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ÅBNINGSTIDER M.M.
75 68 95 98

BIBLIOTEKET

KONGEVEJEN 26

00

onsdag
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00

15

- 17

51 22 02 82

POSTBUTIKKEN

KONGEVEJEN 17

Den nye postbutiks åbningstider
følger åbningstiderne for
Kongevejens Elite Købmand
Se tiderne ved skiltet på adressen
30 36 91 75

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

ENDELAVE LÆGEHUS
Lægen
er på øen

75 68 90 23
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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Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder

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
kan nu også købe bladet som elektronisk webabonnement, se venligst længere nede på siden.

1. februar
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Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:
artikel@endelavebladet.dk

Retningslinjer for ”Stafetten”
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Enword-format.
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onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe- gå videre til.
holder sig retten til at forkorte indlæg.
Annoncer
Prisen for annoncer er følgende:
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. HerSpaltemillimeterpris
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be1 udgivelse
3,00 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
5,25 kr.
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter
3 udgivelser
7,50 kr.
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser

Henvendelser vedrørende annoncer:
Redaktionen
E-mail:
info@endelavebladet.dk
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Pr. blad
3,00 kr.
2,62 kr.
2,50 kr.
1,50 kr.
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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

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller-Agersnap
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:
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E-mail:

21 29 08 35
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40 47 48 78
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Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:
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