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Jeg hedder Inge Lise og 
har haft mit skønne hus 
på Vesterby 30 siden 
1995. 
I dette hus er jeg kom-
met hele livet, for her 
boede mine bedsteforæl-
dre og senere min mo-
ster. 
Jeg er født på Endelave i 
1946. 
Min mor og far havde en 
købmandsforretning – 
købmand Eskildsen - i 
det hus, hvor der nu er 
kro. 

Min far døde desværre i 1947 af en blodprop i hjertet. 
 
Vi var 6 børn – 3 piger og 3 drenge. 
Min ældste søster var flyttet til Horsens for at gå i sko-
le. Hun blev hentet hjem i den periode, men rejste 
senere tilbage og blev elev i Privatbanken i Horsens. 
Min ældste bror var 10 år og den næste 8 år, en sø-
ster på 4 år, jeg var 8 måneder og min mor var gravid 
med min lillebror. 
Dengang var der ikke noget, der  hed enkepension 
eller anden form for økonomisk hjælp fra det offentli-
ge, så vores mor måtte arbejde sig til pengene til 
overlevelse. 
Det betød, at alle måtte hjælpe til, også alle vi børn 
efterhånden som vi blev større og ældre. 
Alle vi seks børn har cyklet og gået mange byærinder 
gennem vores barndom. Vi skulle også fylde varer på 
hylderne og i skufferne i butikken. 
Og så skulle vi hjælpe med at køre kul og koks ind i 
brænderummet, samt bære træ på loftet, så der var 
noget til at fyre med i  vinterens løb. 
Jeg tror ikke, vi havde det værre end andre børn på 
vores alder. Alle børn var dengang indrulleret som ar-
bejdskraft. Vore forældre regnede med os. 
 
Men det betød også, at vi først kunne tage ud at bade 
eller ud at lege med kammeraterne, når vi havde kla-
ret vores pligter. 
Vi havde en moster som var flyttet fra København til-
bage til øen efter  hendes mand`skib var blevet mine-
sprængt i 1943. 
Hun flyttede ind i vores familie som en slags ” husbe-
styrerinde” for at passe alle ungerne, gøre rent, og 
lave mad og andet forefaldende arbejde. 
 
Min bedstefar og onkel Arvid (Karstens far) hjalp i 
købmandsforretningen med at bære varer på lager, 
når de kom hjem fra Horsens,  og ligeledes kørte de ” 
æggetur”  en gang ugentlig ud på gårdene med varer 
og retur med æg, som skulle sendes med færgen til 
Horsens for at blive solgt. 

Trods disse besværlige og tunge opgaver ind imellem, 
tænker jeg altid på, hvor heldige vi var, fordi vi havde 
så mange gode naboer, som tilbød hjælp til vores 
mor. De holdt også øje med os og hjalp os af og til 
med at sige til vores mor hvis de syntes, vi blev be-
handlet lidt for groft. 
 
Tørrede stenpærer, andet frugt, kage og af og til lidt 
slik eller småpenge blev tit vores belønning. 
 
Når jeg i dag er på øen er jeg hver dag på morgentur 
på Kirkegården – her ligger alle disse dejlige menne-
sker begravet og minderne om dem står i kø såvel for 
det gode som det mindre gode. 
Mary, Karen og Bøbø som boede i den nuværende 
krostue. Jens og Erna som boede i Hanne Fabrins hus. 
Anna og Emil som boede i Lars Knudsens hus på 
Strandvejen. Ida, Karl og Ejner som boede i Ejnar Ho-
es hus. Martin Lassen som boede i Line Olsens hus på 
hjørnet af Strandvejen. Frk. Hansen og  lærer Hansen 
som boede på Skolen. 
Og jeg kunne nævne mange flere. 
 
Vi var mange, som alle i stort og småt var en del af 
hinandens liv. 
Vi var også mange børn, som kendte hinanden og vi 
vidste, hvilke forældre og familier vi hver især tilhørte. 
Med alle disse gode naboer og ø-boerne i det hele ta-
get passer det med min oplevelse af at vores ø-
samfund kunne rumme personer med mange forskelli-
ge problemer uanset tro eller politisk tilhørsforhold 
( fattigdom med manglende mulighed for at kunne 
svare enhver sit, manglende boglige evner og ligele-
des manglende evne til social tilpasning) 
Man hjalp alligevel hinanden, bar over med hinanden, 
og der var eller blev plads til alle. 
Der blev taget hånd om de svage, men der kunne 
sandelig også være stor uenighed, som blev sagt  med 
stor ærlighed, så ingen var i tvivl om, hvad man men-
te om den anden eller dennes handlinger. Og på trods 
af dette var tolerancen stor. 
Så mit ønske for Endelave skal være, at vi fortsat 
sætter fokus på disse egenskaber, som jeg ved findes 
her. 
Når jeg kommer til Endelave føler jeg, at jeg kommer 
hjem. 
Hjem til ro og stilhed, plads til eftertanke og dejlige 
varme mennesker. 
 
Her har jeg rod, herfra min verden går! 
 
 
 
Inge Lise Chammon 
Stafetten gives videre til Dorte Knudsen 

www.EndelaveBladet.

2 Stafetten 10 Kirkebladet   

3 Kalenderen 12 Antropologi-indlæg   

3 Foredrag 14 En julehistorie   

4 Aktivitetsrum 16 Endelaves historie   

5 Tryg Landsby 18 Nyttige numre   

6 Ny fartplan 19 Om bladet   

7 Museet 20 Bagdøren   

8 Beboerforeningen     
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KALENDEREN 
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5. december 2019 kl. 19.30 

Adventsfest 
Præstegården 

 
14. december 2019 kl. 19.00 

Julefrokost 
Endelave Kro 

 
21. december 2019 

Varm suppe kl. 12-14.  
Møllehuset 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. december 2019 

3 retters menu kl. 18.30 +champagne kl. 24.  
Møllehuset 

 
31. december 2019 

Nytårsåbent - se opslag 
Endelave Kro  

 
24. januar 2020 kl. 20.30 

Foredrag v/ EFK 
Endelave Kro 

 
 
 

FOREDRAG 
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EFK inviterer til rejseforedrag 
 
KOM OG HØR:  HVORDAN DU NÅR TOPPEN 
PÅ KILIMANJARO 
EN REJSEBESKRIVELSE FRA MARTS 2019 
 
Hvem: Lars Peter Jensen 61 år. Pensioneret 
oberstløjtnant, veteran og selvstændig med Jen-
senAdvice  
 
Hvornår: fredag d. 24. januar 2020, kl. 20.30 
 
Hvor: Endelave Kro 
 
REJSEN KORT FORTALT: 
Machame ruten er en af de smukkeste og mest po-
pulære ruter med en høj succesrate. Machame ru-
ten kaldes også ind imellem Whisky ruten. Ruten 
starter ved Machame Gate, som er den sydvestlige 
indgang til Kilimanjaro Nationalpark. Du vandrer 
gennem et landskab med forskelligartet vegetation, 
først frodig regnskov, så hedelandskab, derefter 
klippelandskab og sluttelig alpint ørkenlandskab.  
 
Fra Shira-plateauet er der en fantastisk udsigt til 
gletsjerne ved Western Breach og ved Stella Point 
oplever du en smuk solopgang. Den sidste opstig-

ning til toppen foregår fra sydøst, og nedstigningen 
følger  
 
Mweka ruten mod syd. Turen er hård og krævende, 
men når du Uhuru Peak, belønnes du med en spek-
takulær udsigt i knap 6 km højde og en unik ople-
velse for livet. 
 
Kroen serverer kaffe og kage. For priser m.m. 
se opslag på kroen og kroens hjemmeside. 

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

 
 

Vi glæder os til at se jer på Endelave Kro 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    
 

Læs mere og se menu på vores hjemmeside, på Facebook og opslag ved Kroen 
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, 8789 Endelave 

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

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

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

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

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 

12045 

8401 

5638 

4401 

 

 

AKTIVITETSRUM 
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FÆRGEN 
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Hermed de seneste passagertal 
 
 
Glædelig Jul & Godt Nytår! 
 
Endelave Færgefart 
www.mf-endelave.dk 

Aktivitetsrum på skolen 
Midlerne fra ”Tryg Landsby” er nu fordelt. 
Der indkom mange gode forslag, hvoraf den efterfølgende afstemning udvalgte 5, der kan føres ud i li-
vet: 
 
1. Aktivitetsrum på skolen 
2. Motionsredskaber i naturen 
3. Badebro ved sommerhusområdet 
4. Udsigtsplads ved Mejeriet 
5. Blomster langs vejene 
 
Ideen med aktivitetsrum er at etablere et sted, hvor man kan arbejde med det, man har lyst til og sam-
tidig hygge sig og lære af hinanden. Vi kan disponere over et beløb, der kan bruges til at investere i 
større ting og redskaber, det er smartest at være fælles om. 
 
Har du ideer til hvad der kan foregå i sådan et aktivitetsrum og/eller vil være med til at indrette det, kan 
du henvende dig til Lotte Kronborg: lotte.kronborg@mail.dk, 2371 3039 
 
Vi starter, så snart vi ved hvilket rum vi kan disponere over. Første prioritet er det eksisterende form-
ningslokale, men kabalen skal gå op. 
 
Venlig hilsen Lotte Kronborg 
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TRYG LANDSBY 
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Udsigtsplads på Strandvejen: ved det gamle ostelager. 
 
Foto: Tove Yde 

Træningsredskaber i naturen: Kommunepladsen foreslås som 
et af de steder de kan placeres.  
Foto: Tove Yde 

Blomster langs vejene  
 
Arkivfoto 

Brombærvej 2 ... som for enden bliver forlænget med en bade-
bro  
Foto: Inge Grosen 

Skolens formningslokale, som måske kan blive aktivitetsrum 
 
Foto: Inge Grosen 
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NY FARTPLAN 
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MUSEET 
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Hvem boede i husene for længe siden? 
Søndermølle 21 

 
Huset blev bygget i 1892, og den første ejer var 
sømand Erik Hansen og hustru. Familien boede her 
indtil de i ca. 1904 flyttede til Hjarnø. Huset blev da 
købt af Søren Andreas Schou, gift med Mathilde 
Krestine Mathiasen. Søren var fisker og havnefoged 
og som sådan en meget betroet mand. I isvintrene 
var han den første til at prøve, om isen kunne bæ-
re. Han skulle sige god for fællesvandringerne til 
fastlandet, så øboerne kunne komme af med deres 
produkter og samtidig bringe nødvendige varer – 
ikke mindst post – til øen. Billedet her er fra isvin-
teren 1940, hvor man fik syet specielle postsække, 
der kunne bæres omkring nakken, så hænderne 
forblev frie. Der kom isvinter igen i 1942, 1944 og 
1947. Her var isen imidlertid så tyk, at den kunne 
bære hestetrukne slæder til Snaptun. Bønderne 
kunne nu komme af med deres svin, smør og æg, 
og så kunne de få kolonialvarer, foderstoffer og den 
uundværlige petroleum den anden vej. 
                                                                                                               
I Horsens Avis d. 25. febr. 1947 kunne man læse 
om den hidtil største transport over isen. Ikke min-
dre end 20 hestetrukne kaner nærmede sig Snap-
tun som en lang bugtende orm. Den medbragte 86 
dritler smør samt levende svin og kalve.                                                                                     

En hest gik gennem isen og kunne ikke reddes, så 
den måtte aflives. Det var heldigvis den eneste al-
vorlige ulykke; men så var der jo også lige dengang 
smeden kørte over isen på sin motorcykel medbrin-
gende kone og barn. På hjemvejen blev de overra-
skede af tåge, det var umuligt at se markeringerne, 
så de var tvunget til at overnatte på isen. Wilfred, 
smedens søn, har selv fortalt historien om, hvordan 
han overnattede i en æggekasse.   

 
1947 blev den sidste isvinter med transporter til 
fastlandet, og Søren Schou trak sig tilbage. Han 
blev boende i huset til sin død i 1971, hvorefter hu-
set fik status af fritidshus. Hanne og Poul Østerby 
blev siden fastboende og byggede karnappen på 
husets gavl. De flyttede fra øen i 2017. og huset er 
igen fritidshus 
 
Lotte Krogh 
Endelave Museum                                                     
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BEBOERFORENINGEN 
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Bankospil 
Tæt på 100 personer mødte op 
til efterårs-banko i gymnastiksa-
len d. 17/10. Nogle var mere 
heldige end andre, da de mange 
gevinster var på spil til hen-
holdsvis banko og lotteri. Vores 
indtryk var alligevel, at alle hav-
de en fornøjelig aften. Dog fik 
Mike og Poul lidt sved på pan-
den, da de måtte træde til som 
opråber og kontrollør. Vores el-
lers altid stabile kontrollør var 
forhindret og Keld som troligt 
var mødt op for som vanligt at 
råbe numre op, han mistede 
stemmen og måtte opgive at 
gennemføre arrangementet. 
 
Trygge Landsbyer – hvem fik 
penge? 
Søndag d. 6. oktober blev alle 
10 projekter, der havde ansøgt 
om penge fra Tryg Landsby-
puljen på 100.000 kr., fremlagt 
på et møde i skolens gymnastik-
sal og her var det også muligt at 
afgive sin stemme.  Inden dette tidspunkt havde 
det også været muligt at brevstemme. I alt 76 hus-
tande på Endelave afgav sin stemme, hvilket vidner 
om en stor interesse for netop at vælge det projekt, 
man syntes bedst om. 
Ved optælling af stemmerne viste det sig, at det 
var muligt at støtte hele 5 af projekterne, nemlig 
de 5 projekter, der fik flest stemmer. De 5 projek-
ter, der får støtte, er: 
 
- Badebro ved Lynger  
- Nyd den fantastiske solopgang og solnedgang fra 
Endelave strandvej 
- Kreativt værksted 
- Blomster langs vejene   
- Motorik- og træningsredskaber i naturen 

For nærmere beskrivelse af de 5 projekter, se Be-
boerforeningens hjemmeside. 
Alle projekterne kan igangsættes nu og skal være 
gennemført senest i løbet af foråret 2020. 
 
Ny sejlplan fra januar 
I samarbejde med færgefarten er der aftalt en om-
lægning af nogle afgange i sejlplanen fra januar 
måned. Det er vores overbevisning, at ændringerne 
vil komme mange tilgode uden at det påvirker de 
afgange som pendlerne benytter sig af. Oversigt 

over ny sejlplan kan ses i bladet. De overvejende 
ændringer er, at færgen først sejler fra Snaptun kl. 
8.20 på hverdage og tirsdage i lige uger bliver den 
liggende i Snaptun til afgangen 14.30. Til gengæld 
ændres den nuværende 13.05 afgang til en formid-
dagsafgang kl. 9.45 tirsdag i ulige uger samt i lige 
uger i april, maj, juni, august og september. 
 
Færgen 
Færgefarten anmoder os alle om at være opmærk-
somme på at holde så tæt sammen i opmarchbåse-
ne i Snaptun, så alle kan være der uden at skulle 
holde langt oppe ad vejen. Der skal være fri passa-
ge så bussen og andre biler kan komme omkring. 
Problemet er selvfølgelig størst om sommeren, men 
det er også aktuelt de fleste fredage. Vi må prøve 
at hjælpe hinanden. 
Endvidere gør de opmærksom på, at man, hvis 
man har behov for at benytte elevatoren fra vogn-
dækket og op i salonen, skal tænde for bilens kata-
strofeblink. når personalet skal til at dirigere bilerne 
ombord. På den måde er der mulighed for at tage 
højde for det, så adgang til elevatoren ikke bloke-
res. 
 
Molen 
Som alle sikkert har bemærket, er molen på hav-
nen, hvor færgen lægger til, i en elendig forfatning. 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
ØlØlØlØl––––    og Vinstueog Vinstueog Vinstueog Vinstue    

 
  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  
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Horsens kommune havde derfor også sat midler af 
til renovering og udbedring af denne.  Da der blev 
indhentet tilbud på udførelse af opgaven, viste det 
sig, at det afsatte beløb slet ikke rakte. 
Der er nu, af byrådet afsat ekstra midler, og arbej-
det forventes påbegyndt sidst i april næste år, og 
desværre er der udsigt til mindst 3 ugers arbejde. I 
den periode arbejdet pågår har vores færge ikke 
mulighed for at lægge til i havnen, hvorfor vi skal 
benytte os af afløser-færge. 
 
Ø-sammenslutningen 
Via Sammenslutningen af Danske Småøer kommer 
der jævnlig mange gode tiltag og tilbud. Aktuelt er 
der følgende muligheder: 
Seminar om kommunikation d. 23. november i 
Odense. 
Nordisk ungdoms-ølejr sommer/efterår 2020. Hertil 
søges også en lejrleder, ansøgning inden 30/11. 
Mulighed for deltagelse i messen ”Ferie for alle” i 
Herning, februar 2021. 
Læs eventuelt mere på sammenslutningens hjem-
meside danske-smaaoer.dk 
 
Vi har også fået et tilbud fra Food Organisation 
of Denmark, der tilbyder at stille med en professi-
onel kok i to dage til samarbejde om et fællesspis-
nings-arrangement. 
Konceptet er, at en gruppe frivillige den første dag 
får tips og ideer til anretning, opskrifter og særlig 
beregning af at gå fra mad til 4 til mad til 100. Næ-

ste dag tilberedes en tre retters menu til den store 
fællesspisning for øens beboere. Er det noget du er 
interesseret i, så kontakt Hanne Nyholt der har en 
kontaktperson i organisationen. 
 
Generalforsamling 
Beboerforeningens næste generalforsamling er 
fastsat til lørdag, d. 15. februar 2020 kl. 14.00. 
 
På bestyrelsens vegne 
Hanne Nyholt 

BEBOERFORENINGEN 
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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 

 
 

december 2019  -  januar 2020 

 
 

Advent 
Advent bliver oftest betragtet som en ventetid; vi venter på det bliver jul; 
med alt der hører sig til. Vi venter på noget stort og festligt. Om vi venter 
på noget nyt er nok at tage for store ord i munden, for ”rør blot ikke ved 
min gamle jul” er et omkvæd vi ofte synger. 
 
Men julen ændrer sig, små skridt. En gang var der ikke noget træ i stuen, 
ingen adventskrans. En gang startede nedtællingen til jul i december og 
julen varede så fra juleaften til hellig trekongers dag. 
 
Nu kan man købe julesager og småkager i oktober. Træet kommer ind midt 
i december mange steder. Der deles rundhåndet ud af gaver i december 
måned. Og når så juledag er overstået, så er man træt af klejner og brunka-
ger, træt af træ med lys på i stuen; så vi begynder at spise fastelavnsboller, 
når nytårskransekagen er fortæret.  
 
Advent betyder at der er noget der skal komme. På engelsk kender vi ordet 
adventure, som betyder eventyr, ikke dem der er skrevet men de eventyr vi 
som mennesker oplever. Et eventyr har noget ukendt over sig, ellers var 
det jo bare en gentagelse af noget kendt. Et barns komme er et eventyr; for 
selv om vi nu kan vide om det er Inger eller Klaus der kommer til verden, 
så kender vi dem jo alligevel ikke. Hvordan er de som mennesker, er de 
tryghedsøgende eller eventyrlystne.   
 
Efter fortællingen var Maria ret tryghedssøgende; hun syntes ikke det var 
et spændende eventyr hun var ude på de dage på vej til Bethlehem. Hun 
tænkte ikke på hvor spændende det kunne være at føde ved et bål sammen 
med får og hyrder. Hun ville gerne ha en seng, lidt ro omkring sig, for hun 
havde hørt at det ikke altid var lige til sådan at føde et barn. Og at man 
godt kunne være lidt træt ovenpå. 
 
Maria fik det hele; ikke en rigtig seng, men dog halm nok; hun fik tag over 
hovedet; men havde får og hyrder omkring sig. Og der kom det lille Jesus-
barn til verden, efter fortællingen. Det blev som det blev; og barnet var sundt og raskt. 
 
Livet igennem er vi midt i den slags eventyr. Vi ved ikke præcist hvordan dagen i morgen, og næste måned bliver. Vi ved at der kan 
komme begivenheder som er livsændrende. Og når vi møder det gode eller det frygtelige så handler det om at være til stede i det 
øjeblik de indtræffer. Tage imod det, som vi tager imod et lille nyfødt barn.  
 
I adventstiden bliver vi mindet om at hele vores liv er et eventyr. En tid der har både håb og frygt indbygget. Men hvor håbet får lov 

at have mest fokus. Håb om stile dage; om hygge i familien. Håb om at eventyret ender godt, også i år. Derfor tænder vi lys; for at 
jage mørket ud af vores indre, for at jage de skygger vi fornemmer omkring os på flugt. Og bare være til stede en dag af gangen; dag 

efter dag. Og så bliver det jul. 

 

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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Adventsfest d. 5. december kl. 19.30 i Præstegården 

Vi vil sammen skabe en hyggelig aften med gløgg og æbleskiver, som det sig hør og bør.  
Thomas har lovet at spille, vi synger til, så vi kan få lidt varme og hygge på den tid af året hvor mørket hersker.  
Og så finder præsten nok også på et eller andet. 
 
Vi glæder os til at se jer 

 

 

De 9 læsninger 

3. søndag i advent, d. 15. december er der De 9 læsninger i Endelave Kirke.  
En gudstjeneste, som kædes sammen af en vekselvirkning mellem tekster fra bibelen, helt fra skabelsens morgen til den yder-
ste dag, og salmer, sange og musik som giver os nye ord og ro til at reflektere over de tekster vi har hørt. 
 
Hvordan er det lige det hele hænger sammen; og hvorfor er det lige at vi stadig mødes og fejrer den lille drengs fødsel i 
Bethlehem for så mange år siden. 
 
Læserne er lokale, Margit står for det musikalske, og Jesper tager præstekjolen 
på. 

 

 

Juleaften 

Juleaftensgudstjenesten ligger kl. 13.00 så det også er muligt for dem der skal 
med færgen at nå at komme i kirke derhjemme. 
 
Julesøndag vil vi slutte gudstjenesten med at takke hinanden for det år der er  
gået, og ønske det bedste for det år der står for døren med et lille glas og en  
småkage i kirken. 
 
 
 

Kyndelmisse 

Søndag d. 2. februar er Kyndelmisse.  
Vi fejrer det med en stemningsfuld lysgudstjeneste kl. 19.30 i kirken. 
 
Kyndelmisse er, ud over en lysmesse, også den dag hvor man gør status.  
Ved midvinter gør man sit foder op, så man har en ide om, hvorvidt man kan  
fodre dyrene resten af vinteren, eller om man må skære ned på mængden af dyr. 
Denne status har vi ikke i menighedsrådet.  
 
Vi er startet på et nyt regnskabsår d. 1. januar, og for at pengene ikke skal ligge 
og miste værdi, inviterer vi alle til en lille sammenkomst i præstegården efter 
gudstjenesten, hvor vi får dejlige pandekager og et glas til. 
 
Vi håber at se mange af jer! 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 DECEMBER 

 
 
 
 

 søndag d. 1.   Første søndag i advent 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

  
søndag d. 15.   Tredje søndag i advent 
    9 læsninger 
    Jesper Hyldahl 
 
 
 

 tirsdag d. 24.   Juleaften kl. 13.00 
    Karen Holdt Madsen 
 
 
 

 søndag d. 29.   Julesøndag/ Nytår 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 
 

 JANUAR 

 
 
 

 søndag d. 5.     Hellig Trekongers søndag 
    Karen Holdt Madsen 
 
 
 
 
 

 

 søndag d. 19.  2. søndag e. Hellig Trekonger 
    Bettina Erbs Hillers 

 
 
 
 

 
 
 

 FEBRUAR 

 
 
 

 søndag d. 2.     Kyndelmisse kl. 19.30 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 
 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 
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Kære beboere på Endelave  
 
I har måske set os cykle 
rundt, mødt os til Mortensaf-
ten på kroen, fået stukket et 
spørgeskema i hånden af os 
eller blot hørt om de fem unge 
mennesker, der bor i Lynger i 
november måned. 
 
Vi - Adam, Emilie, Lasse, Ras-
mus og Maja - er fem unge 
mennesker i begyndelsen af 
og i midten af tyverne. Til 
daglig studerer vi antropologi 
på Københavns Universitet. 
Antropologi er studiet af men-
nesker i sociale og kulturelle 
sammenhænge. Som antropo-
loger studerer vi derfor, hvor-
for folk tænker og handler, 
som de gør. Det gør vi gerne 
ved at foretage interviews, 
men også ved at deltage i og 
observere menneskers handlinger. 
Vi er derfor på Endelave i tre uger i november for at lave vores første længerevarende feltarbejde. Ende-
lave er jo en ø med en forholdsvis lang færgeoverfart, så der er ikke lige så mange pendlere som, der er 
på fx Hjarnø. Alligevel bor I ca. 150 mennesker på øen, hele året rundt. Og netop dét, synes vi, er virke-
lig spændende. Hvad gør, at I bor her? Er det naturen? Er det fællesskabet eller er det familie fra øen? 
Eller er det måske stilheden og roen? 
 
Vi har forsøgt at svare på disse spørgsmål ved at tale med jer på Endelave; for at høre jeres fortællinger 
om livet på øen. Vi har også været med til en række af de mange aktiviteter, som I arrangerer. Af ek-
sempler kan vi nævne gymnastik for kvinder, skumtennis og vinterbadning med De Kolde Kaniner. Men 
også indkøb hos Henry, fredagsøl på Havfruen og gåture langs vandet. 
 
Vi har haft nogle fantastiske uger og tager hjem med et væld af oplevelser og en dejlig ro i kroppen. Når 
vi kommer hjem skal vi i gang med at se, om vi kan skrive noget generelt ud fra de individuelle fortæl-
linger vi har hørt. Vi har hørt meget om ro, stilhed, natur, sammenhold og naboskab, men det kommer 
vi til at dele mere om i et lille skriv i næste udgave af Endelavebladet.  
 
Inden vi pakker vores rygsække og rejser mod den anden side, skal der lyde et stort TAK til alle øens 
beboere for at svare på vores utallige (og til tider mærkværdige) spørgsmål, og altid møde os med et 
stort smil og en god kop kaffe.  
 
Varme hilsner og forhåbentlig på gensyn, 
Adam, Emilie, Lasse, Rasmus og Maja  

ANTROPOLOGI-INDLÆG 
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  Giv et årsabonnement på Endelavebladet 

  Det inkluderer seks udgivelser og udkommer  

  hver den første i lige måneder i hele 2020.  

  Pris:  kr. 225,- i trykt udgave inkl. Forsendelse 

 

 

 

 

 

    Kontakt Endelavebladet Kontakt Endelavebladet Kontakt Endelavebladet Kontakt Endelavebladet     
    på på på på info@endelavebladet.dkinfo@endelavebladet.dkinfo@endelavebladet.dkinfo@endelavebladet.dk    og hør nærmere og hør nærmere og hør nærmere og hør nærmere     
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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  

M
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n

d
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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 

 
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  

FRA 

KUN 10.995,- 
 

Gree GWH9 / 12 

• Kan opvarme op til 95 m2  

• Kan anvendes i helårshus 

eller sommerhus 

• Med 8 graders sommer-

husfunktion 

• Pumpen kan også køle  

     og affugte 

• Ved el-opvarmning:  

      spar op til 75% 

• Wifi-modul 

• GSM-modul Prisen er inkl. moms, standard 

installation og montage af  
certificeret kølemontør 
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En lille julehistorie 
 
Det var midt i november, og turistsæsonen var vel 
overstået. Øen var begyndt at indstille sig på en 
stille og mørk vintertid. Men der var begyndt at cir-
kulere rygter om, at nogle forfattere fra en af de 
større byer ville flytte til øen for at skrive i et roligt 
og afsondret miljø. Det var jo noget, som man læn-
ge havde drømt om på øen, og mange var indstillet 
på at ville leje sommerhus ud på langtidsleje. – Da 
det kom til realiteter, var det dog kun en enkelt for-
fatterspire, som efter et forlist ægteskab og et kur-
sus på forfatterskolen, gjorde drømmen til virke-
lighed, og skrev lejekontrakt om leje af et velbelig-
gende sommerhus i første række ud mod stranden 
og omgivet af store fyrretræer og brombærkrat. –  
 
 
Han fik en kammerat, som havde været med på 
ideen om et ø-liv, til at køre ham og hans få ejen-
dele til færgen. Denne havde dog fået lidt styr på 
sit privatliv med en ny veninde, som ikke ville flyt-
tes fra byen, og han hoppede derfor fra ø-projektet. 
– Ombord på færgen fik han kontakt med en øbo, 
som ville køre ham ud til sommerhuset; nøglen til 
huset havde han modtaget ved lejeaftalens under-
skrivelse. 
 
 
Den første tid gik med at lære øen nærmere at 
kende – spisesteder, indkøbsmuligheder, færgeti-

der, bibliotek osv. – 
Der var lidt for langt 
ind til byen, så han 
måtte se at anskaffe 
sig en cykel, - ind til 
videre lejede han en 
hos en lokal udlejer. 
Heldigvis var som-
merhuset vel møble-
ret med alt, hvad han 
havde brug for, - ra-
dio/tv, vaskemaskine, køkken med alt, brændeovn 
og varmepumpe. – Efter nogle dage bliver han op-
mærksom på en lille kat, som holder til uden for 
døren. Han havde tidligere haft kat sammen med 
konen og børnene i deres hus, som blev solgt til en 
god pris, og han er derfor ikke helt blanket af rent 
økonomisk. Efter aftale med udlejer får han lov til 
at katten kan flytte ind – den er kærlig/kælen, sik-
kert en efterladt killing, nogle sommergæster har 
hygget sig med. 
 
 
Bogprojektet er han så småt kommet i gang med. 
Han har jo i længere tid gået og planlagt, hvad bo-
gen skulle handle om, og der er så småt faldet ro 
over ham og huset, så det skrider godt fremad med 
skriveriet. Katten kan lide at ligge på hans skød, 
mens han skriver, og udsigten over havet med den 
skiftende skibstrafik passer godt, når han af og til 
skal have en lille tænkepause, og der bliver også 

EN JULEHISTORIE 
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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  

plads til at stryge katten et par gange over pelsen, 
så den spinder. 
 
 
Efter nogle uger begynder han at have lidt uhygge-
lige drømme. Hans krimi-roman, med nogle speci-
elle indslag, begynder at arbejde med hans under-
bevidsthed, og noget af barndommens frygt for far-
lige dyr begyndte at vende tilbage, og historierne 
fra den læste litteratur spøgte også i hans tanker 
og drømme, med spøgelser og anden overtro, kryd-
ret af hans løbske fantasi. Det var måske ikke så 
god en ide med det afsondrede liv. 
 
 
Han kom lidt over til en lille gård, hvor konen solgte 
æg og lidt grøntsager. Af snakken inde i byen fandt 
han ud af, at hun var blevet skilt fra sin mand, som 
havde fundet en anden elskerinde inde i den nær-
liggende købstad. Arbejdet med jorden havde hun 
overladt til en af naboerne, som forpagtede al jor-
den, så hun nu kun havde haven og hønsene at 
holde styr på. De løb somme tider på hinanden, når 
de var på det lille bibliotek i byen for at hente de 
bestilte bøger, eller blot se om nogle af det faste 
udvalg kunne friste. – Efterhånden kom de mere og 
mere i snak, når de mødtes, og når han kom for at 
købe æg, blev han inviteret på en kop kaffe, og 
langsomt udviklede det sig til et venskab med lange 
samtaler og oplysninger om tidligere oplevelser og 
liv. Han havde været tømrer i mange år, før det 
begyndte at give problemer med knæene af at 
kravle rundt på tagene, og han måtte se sig om 
efter anden beskæftigelse. – Hun havde tidligere 
været sygeplejerske før hun blev gift og blev land-
mandskone og fik et par børn, som nu var voksne 
og selv havde egen familie. 
 
Hen imod jul blev de enige om at holde juleaften 
sammen, da de ikke skulle være sammen med no-
get af familien.  Det lå ligesom i luften, at det skulle 
være hjemme hos hende, da han mente, at hans 
evner i køkkenet nok ville blive sat på en større op-
gave, end han var i stand til at opvise. Han fik købt 
et juletræ fra en landmand, som havde en lille jule-
træsplantage, hvor man kunne udvælge sit træ og 
selv skove det. Han fik også fat i en and på en an-
den gård, som han måtte i gang med at plukke, - 
aflivningen havde han fået udført, hvor han købte 
anden. – Han måtte også lige med færgen ind til 
byen for at købe en julegave og andre nødvendige 
ting, som øens købmand ikke førte i sortimentet. 
 
Det blev en rigtig hyggelig aften, og fruen i huset 
havde gjort rigtig meget ud af udsmykning og pyn-
tet træet, som han havde fået sat på en fod et par 

dage før. Og anden var helt perfekt efter mange 
timers langtidsstegning ved lav temperatur, - rødvi-
nen tilpas tempereret, og med stille julemusik var 
alt, ”som deres egen mor” ville have gjort. – Ga-
verne var måske ikke så overraskende, - de fik 
hver en ny bog! – Til kaffen var der hjemmebagte 
småkager og et lille glas portvin. – Det var nu tid til 
at køre hjem til katten, så den ikke blev alt for ked 
af det, -- den var jo blevet lukket ud, før han gik, 
så den ikke lavede ulykker, og den sad også troligt 
og ventede på ham. Den kunne heldigvis ikke se, at 
han havde et aftryk af læbestift på kinden. 
 
Børge Birkmose 
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Handel og håndværk i ældre tid 1 

Siden Endelave blev befolket midt i middelalderen 
har landbruget frem mod vore dage været det vig-
tigste erhverv på øen suppleret med søfart og fi-
skeri, men der var også en række andre erhverv, 
som fortjener opmærksomhed, da de indgik i det 
lille helstøbte samfund, som lå der langt ude i det 
sydlige Kattegat.  
 
Endelave gennemløb en bemærkelsesværdig øko-
nomisk opblomstring fra 1830-1930, der dannede 
baggrund for den lange række specialiserede er-
hverv, som opstod på øen gennem disse hundrede 
år. Landbruget var fra gammel tid lagt an på størst 
mulig selvforsyning. Skulle der opføres en ny stald 
eller lade, gravede man ler op af sin egen jord og 
fremstillede selv soltørrede mursten eller lerklining 
til væggene, fældede træet til bindingsværket i 
skoven, samlede ålegræs langs kysten og skar tag-
rør i mosen til tagdækningen, hvor man også gra-
vede tørv til ovnen. Tøj til familien fremstillede 
man også i vid udstrækning selv, og maden hente-
de man i laden, i stalden og i hønsehuset. Ofte 
byttede man sig frem mellem naboer. Den lokale 
væver havde også jordbrug og leverede klæde af 
ulden fra bøndernes får mod at få korn eller vinter-
foder til egne kreaturer som betaling.  
 
Disse traditionelle levevilkår på landet rakte langt 
ind i 1800-tallet trods de store landboreformer 
sidst i 1700-tallet. Kun langsomt bevægede landet 
sig ud af Napoleonskrigenes skygge. Ny fremgang 
kom først i 1830'erne, hvor kornpriserne steg in-
ternationalt, og høstudbyttet steg på grund af ud-
skiftning og samling af jorden, begyndende selveje 
af gårdene og bedre landbrugsmetoder. Det blev 
begyndelsen til den såkaldte kornsalgsperiode, 
som var en lang højkonjunktur for danske land-
brug. I 1846 afskaffede Storbritannien sin høje im-
porttold på korn. Kornsalget til England voksede da 
kraftigt, og det samme gjorde eksporten af kød-
kvæg til Tyskland.  
 
Vilkårene for dansk landbrug ændredes i 1860’er-
ne, da billig korn fra Nordamerika og Rusland be-
gyndte at strømme til Vesteuropa med bedre 

transportmuligheder på jernbaner og skibe. Det 
danske landbrug sadlede hurtigt om til animalsk 
produktion og kunne dermed udnytte det billige 
importerede foder. Animalske produkter steg i pris 
set i forhold til vegetabilske. Der blev satset på 
svin til bacon og mælk til smør. Landbrugsproduk-
tionen udvikledes så effektivt, at en tredjedel heraf 
var tilstrækkeligt til at brødføde den stærkt vok-
sende befolkning i Danmark i årene op mod 1. ver-
denskrig, mens mere end 60 % kunne eksporte-
res, først og fremmest til det engelske marked. 
Perioden 1870-1914 blev samlet en stærk økono-
misk opgangsperiode for Danmark. 
Den økonomiske vækst på landet skabte mulighe-
der for at landbofamilierne kunne købe flere varer 
og ydelser, men handel, håndværk og service var 
gennem lovgivning siden middelalderen koncentre-
ret i købstæderne. Eneste undtagelse var nogle få 
landhåndværk, som nødvendigvis måtte findes i 
nær tilknytning til landbosamfundet. Købstædernes 
monopol på handel, håndværk og service blev ind-
skrænket i 1862 til kun at gælde indenfor 1-1½ mil 
(ca. 10 km) fra købstaden, og monopolet blev en-
deligt afskaffet i 1920. Den stigende velstand rakte 
bredt ud i det danske samfund, og mange nye billi-
ge industriprodukter skabte sidst i 1800-tallet en 
betydelig efterspørgsel efter både nye varer og 
specialiserede håndværk. For mange på landet var 
afstanden til købstæderne for stor til hyppige be-
søg, og nye indkøbscentre voksede derfor frem på 
landet. 
 
Horsens var den naturlige handelsby for Endelave, 
men turen til staden var lang og besværlig i sejl-
skibenes tid, så besøg i byens købmandsgårde og 
på markeds- og torvedage var sjældne. Det lysne-
de med fast dampskibsrute fra 1893 og let afgang 
til dampskibene i den nye havn på Endelave i 
1901. Trods dette fortsatte tilvæksten i håndværk 
og handel på øen rask helt frem til 1930’erne. Det 
giver bedre levevilkår for alle, når man laver ar-
bejdsdeling og specialisering mellem forskellige 
erhverv i et samfund.  
 
På Endelave møder vi ved folketællingen i 1787 
følgende erhverv udover landbrug og fiskeri: 
smed, snedker, møller, hjulmand, skrædder og 
spinderske, og dertil kom præst og lærer. Frem til 
1840 blev denne række udvidet med bødker, sko-
mager, væver, tømrer og træskomager. I 1850 
kom den første købmand, og 1870 og 1880 kom-
mer nogle nye håndværk til: murer, maler, og ba-
ger. Denne stadig længere række af håndværk på 
Endelave blev i 1890 suppleret med dyrlæge og 
tækkemand. 1890 og 1901 ser vi for første gang 
specialiseret detailhandel med slagter, brødhandel, 
mejeri, gæstgiver, modehandlerske, manufaktur-
handler og ekviperingshandler. Samtidig kom post-
hus og postbud. I 1930 kom der elværk og elektri-
ker og telefoncentral med bestyrer, og i 1940 me-
kaniker og kulhandler.  
 
I 1925 boede der 588 mennesker på Endelave, og 
disse mange mennesker skabte efterspørgsel lokalt 
efter mangt og meget, men indtægterne var gen-
nemgående små, så den samlede omsætning var 
beskeden. Derfor havde mange af håndværkerne, 
de handlende, og folk, der ydede service, ofte flere 
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erhverv, som tilsammen kunne give det nødvendige 
grundlag for familiernes liv. I 1926 kan vi se i 
Skanderborg Amts Vejviser, at havnefoged også 
var dampskibsekspeditør, at barberen også var fi-
sker, at dameskrædderen også var brevsamler, at 
cykelhandleren også var landpost, at herreekvipe-
ringshandleren var også købmand, kreaturhandle-
ren også var slagter og gæstgiver, at skomageren 
også var gårdmand, at tømreren også var gård-
mand, at dyrlægen også var gårdmand, og at træ-
skomand også var tækkemand og landarbejder. En 
vejviser giver en fortegnelse over de erhvervsdri-
vende, svarende til senere tiders fagtelefonbog. 
Vi vil se nærmere på de håndværkere, der havde 
fast adresse på øen. 
 
Bageren på Kongevejen 19, der lå i en smøge 
mellem Kongevejen og Strandvejen. Karen Olesen 
overtog en grund med hus fra sin far bådskipper og 
købmand Ole Rasmussen i 1869, og hun solgte 
samme år en del af grunden til sin søsters mand 
bager Mads Hansen Jørgensen. Han købte i 1872 
den tomme nabogrund mod vest, og her byggede 
han sig en bolig og et bageri. Han døde i 1907, og 
hans søn bager Ludvig Jørgensen overtog ejendom-
men i 1908. Han døde i 1939, og hans søn bager 
Harald Jørgensen drev bageriet videre i en årræk-
ke. Harald Jørgensen døde i 1963, og bageriet op-
hørte derefter. 
 
Mejeriet på Strandvejen 16. Det blev oprettet i 
1880’erne som privat mejeri af gårdbestyrer Julius 
Petersen på Mejerigården, men allerede i 1888 blev 
det andelsmejeri. I 1953 modtog mejeriet mælk fra 
40 gårde og 22 husmænd hver dag. Produktionen 
bestod af smør mest til eksport og kærnemælk 
mest til svinene. Her var også detailsalg af smør, 
mælk og fløde. Gennem årene var der en længere 
række mejeribestyrere. I 1915 kom mejerist Laurits 
Zederkof, som senere blev efterfulgt af sønnen me-
jerist Johannes Zederkof. Mejerist Aksel Jensen 
blev først i 1980’erne kendt for sin endelaveost 
”Minella”, men mejeriet måtte alligevel lukke I 
1984, som det sidste ø-mejeri i landet. 
 
Elværket på Søndermølle 16. Elværket blev op-
ført i 1930, og det blev drevet af to store dieselmo-
torer, hvis dynamo leverede jævnstrøm. Arbejdet 
som elektriker var i mange år knyttet til bestyrerar-
bejdet på elværket. Den første elværksbestyrer og 
elektriker hed Theodor Hansen. Han rejste fra øen i 
1935, og Magnus Petersen tiltrådte stillingen. I 
1941 opførte F. L. Smidth en stor vindmølle ved 
sydgavlen af elværket, hvis betontårn stadig står 
der, nu brugt som teletårn. I 1947 blev der opført 
en bolig til bestyreren. I 1949 tiltrådte Poul Ander-
sen, senere afløst af Knudsen og i 1966 af Carl 
Svanborg, der fortsatte til elværket lukkede i 1971. 
Det blev afløst af et vekselstrømsværk, Kongevejen 
63, som i 1974 blev erstattet af en stærkstrømsled-
ning fra fastlandet. 
 
Slagteren og kroen på Vesterby 12 og 14. 
Gæstgiver og slagter Hans Jørgensen flyttede til 
øen i 1891, blev gift lokalt 1892 og opførte i 1893 
Vesterby 12 som bolig og Vesterby 14 som krostue 
og forsamlingshus. Øst for boligen stod en kampe-
stensbygning, der blev brugt til slagtninger. I 1941 

solgte Hans Jørgensen stedet til sin søn Henry Chri-
stian Jørgensen. Ugentlig kørte han rundt på øen 
med sin hestetrukne slagtervogn, men den største 
fortjeneste havde han ved at opkøbe kreaturer hos 
bønderne, sejle til Horsens og sælge kreaturerne på 
eksportstaldene. Krostuen blev forlagt til Marina. 
Både før og siden har der været drevet kro forskel-
lige steder, indtil det nåede den nuværende place-
ring i Gæstgiveriet Kongevejen 15. 
 
Vestre smedje på Vesterby 18. Der var en smed 
på øen fra i hvert fald 1600-tallet. Ole Olsen var 
øens smed fra lidt før 1870 til lidt efter 1911. Øens 
sidste smedje blev bygget o. 1900 af Interessant-
selskabet Vestre Smedie, der var en sammenslut-
ning af bønder, som også ejede alt fast inventar i 
smedjen, og som ansatte smeden. En række for-
skellige smede virkede her i kortere tid. O. 1900 
blev der opført et hus lige vest derfor, Vesterby 20, 
og dette hus blev senere opkøbt til bolig til smeden. 
Da smedjen blev nedlagt, købte den sidste smed 
det til privatbolig. På tomten efter den gamle 
smedje står nu et hus med navnet: Den gamle 
Smedje. Der var i ældre tid også en Østre Smedje 
skiftende steder i den østlige bydel. Sidst i 1800-
tallet og frem mod 1. verdenskrig lå den lige over-
for Helvetia. 
 
Vindmøller på Vesterby 50: Vestermølle og på 
Søndermølle. Fra først i 1600-tallet havde øen en 
stubmølle, der stod lidt vest for det nuværende 
hus, Vesterby 62. Her drejes hele møllen efter vin-
den. Den blev i 1857 erstattet af en hollandsk vind-
mølle på Vesterby 50, hvor kun møllehatten drejes 
efter vinden. Denne mølle fortsatte driften til 1936, 
og den blev revet ned sidst i 1950’erne. Kun mølle-
rens bolig er bevaret. Kort efter 1816 blev der op-
ført en hollandsk vindmølle på en lav banke lidt 
vest for vejen Søndermølle midt mellem byen og 
den søndre landingsplads. Møllen ophørte driften i 
ca. 1920, og alle spor af møllen er fjernet. 
 
I næste artikel vil vi se nærmere på de handlende 
på øen 

Anders Grosen 

ENDELAVES HISTORIE 
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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 Zuz Zanne Søndergaard 75 68 90 23 

Lægehuset Endelave FALCK Lægehus 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand Karsten Kragh Hansen 26 27 90 88 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Erik Munk Jacobsen 20 74 91 78 

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

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening / Aktiv Ø Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Dorte Knudsen 29 84 67 72 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

Endelave Skole Kontaktperson Bente Skovgaard 51 58 99 71 

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 

Landsbyrådet - Horsens Kommune Kontaktperson Lars Herlev 40 83 67 01 

Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 
Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 25 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Støtteforeningen For Endelave Kro Formand Michael Rasmussen 51 53 55 63 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

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

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

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

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

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

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

GODS TIL ENDELAVE  

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 
 
 
Åben konsultation 
    onsdag og torsdag 
 

1000 

800 

 

 

1030 

- 
- 
 
 
- 

1700 

1200 

 

 

1200 

    

    

    

BIBLIOTEKET 75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

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

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

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

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

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

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

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

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

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

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

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

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

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

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

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

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

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Sydbank: 
 

Reg-nr: 7030 

Kontonr: 0002253771 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Anders Møller-Agersnap 
Vesterby 41B 

 
 
 

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

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

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

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

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

OM BLADET 
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