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Jeg glæder mig altid, når vi pakker
bilen i Aarhus for at drage til Endelave. Min første oplevelse er turen med færgen, hvor der altid er
mulighed for at få en snak og høre
de seneste ø-nyheder.
Når jeg er fremme og bilen er pakket ud, nyder jeg at kunne hoppe
på den ulåste cykel og køre rundt
om Øvre eller et smut ned i byen.
Her er livet især om sommeren en dejlig blanding
af os, der føler vi hører til, dem som rigtigt bor her
og så de mange, som bare vil opleve ø-stemningen.

hun fejrede min 18 års fødselsdag. Det var stort og
rørende.
Kort efter mødte jeg Niels – og han er så kommet
på øen siden. Vi købte Havely overfor kirken, hvor
vi i mange år holdt jul for vores egne 4 piger og
resten af familien.
Niels og min tilknytning til øen er blevet stadig større de senere år – jeg har brugt mange sommerferier hos købmand Henry Hansen, og jeg nyder de
mange måder man mødes på til musik, julefrokost,
opera, grundlovsmøde eller bare spontant. Lægeurtehaven og Foreningen Endelave skole fylder også i
kalenderen.

Min kærlighed til Endelave blev grundlagt i 1961,
hvor jeg blev født. Min far var præstegårdsforpag- Det er dejligt at møde de mange, som jeg har
ter, og derfor var vores hjem det hus, som i dag er kendt hele livet og de ”nye”, som jeg har lært at
museum.
sætte pris på.
Få år efter flyttede min mor og jeg fra øen, fordi Endelave er en fantastisk ø!
mine forældre blev skilt. Men jeg tilbragte alle mine
ferier på Endelave. Jeg sejlede med Ravnsborgfær- Dorte Knudsen
gen, hvor jeg blev afleveret til færgefolkene i Snap- Stafettens næste skriver er en overraskelse
tun og fik lov til at sidde i styrehuset. Det er sjovt
at tænke tilbage på, når jeg genbesøger færgen, som nu er bådcafé i
Aarhus.
På Endelave fulgte jeg fra meget tidligt om morgenen min far i stalden
og i marken. Når vi var i marken var
højdepunktet sodavand og kage. Sodavand til hverdag var en luksus,
som jeg kun oplevede på Endelave.
Kaj og Elly (Leif og Erik Jørgensens
forældre) besøgte jeg så ofte, som
jeg kunne. Jeg følte mig altid velkommen, og jeg husker hvordan Elly
altid skrællede æbler og lavede saftevand til mig.
Jeg havde gode legekammerater på
Endelave. Vi badede på havnen, klatrede i træer, lavede nytårsløjer og
legede i det hele taget meget ude.
Da jeg var 14 år blev Endelave Flyteria min faste sommerarbejdsplads,
og det gav mig mange gode oplevelser. Karla Gylling var en bestemt
dame, som jeg kom rigtigt godt ud af
det med. Jeg husker stadig, hvordan
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KALENDEREN
onsdag 12. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Museumsforeningen
Endelave Skole
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lørdag d. 22. februar 2020 kl.
Generalforsamling i Lægeurtehaven
Endelave Lægeurtehave

lørdag d. 15. februar 2020 kl. 14.00
Generalforsamling i Beboerforeningen
Endelave Skole

EN ANTROPOLOGI-HILSEN

ENDELAVEBLADET // 18. ÅRGANG 2020

Kære beboere på Endelave
Her kommer endnu en lille hilsen fra
os antropologer, der var på Endelave i november måned for at snakke
med jer. Vi har den 6. januar afleveret vores opgave, og vi vil derfor
gerne give jer mulighed for at få
indblik i opgaven, da vi tænker, at
flere af jer måske undrer jer over,
hvad vi egentligt fik ud af at være
på Endelave.
Vi var fra starten af vores projekt
blandt andet interesserede i det forhold, som vi forestillede os, at i beboere måtte have til lige præcis jeres lille og smukke ø. Vi forventede,
at der måtte være et særligt fællesskab, hvor man hjælper og tager
sig af hinanden, og dette blev også
bekræftet af dem af jer vi snakkede
med.
Vi blev dog også overraskede over at finde ud af, at
fællesskabet virker til at ændre sig efter sommer og
vinter, og det er et element vi har valgt at tage
med i vores opgave. Flere af jer fortalte eksempelvis, at når turisterne kommer, så ser I ikke meget
til hinanden, for alle har travlt med de mange gæster. Men når turisterne så tager hjem og vinteren
står for døren, så er der bedre tid til at gå lange
ture eller spise middag sammen.

nuanceret billede af, hvordan verden hænger sammen. Til at sammenligne forskellen mellem vinter
og sommer på Endelave har vi brugt en tekst fra
1950 af en kendt antropolog, Marcel Mauss. Kort
sagt handler hans værk om en inuitlandsby i Canada, og om hvordan landsbyen splitter sig op og ikke
ser meget til hinanden om sommeren, mens de om
vinteren samler sig i landsbyen igen og er mere
sammen. Dette synes vi gav en interessant sammenligning med fællesskabet på Endelave, selvom
Antropologer baserer altid deres arbejde på andre der jo er en verden til forskel mellem Canada og
tekster om samme eller lignende steder, for at få et Danmark!
Vi er stolte og glade for det resultat,
der kom ud af vores ophold på øen
og de mange snakke med jer. Vi vil
slutte af med igen at sige MANGE
TAK for jeres gæstfrihed, hjælp og
fortællinger om stort og småt på Endelave. Et ekstra stort tak skal også
lyde til Anders og Birthe Grosen, som
var så venlige at lade os låne deres
smukke sommerhus i Lynger helt
gratis. Det satte vi stor pris på!
På gensyn og mange hilsner fra
Adam, Emilie, Lasse, Maja og Rasmus
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LÆGEURTEHAVEN
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Nyt fra Lægeurtehaven
Lægeurtehavens generalforsamling er den 22. februar kl. 11.
Anne Sophie og Frederik har forpagtet cafeen i
sommeren 2020.
De er et ungt par, som er vant til at komme på øen,
og vi glæder os til samarbejdet.
Haven åbner den 2. maj kl. 14, hvor der er kaffe og
kage.
Mød op og hils på!
Bestyrelsen

FÆRGEN
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Hermed de seneste passagertal
Med venlig hilsen
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
5638
4401
3077
3060

TURIST PÅ ENDELAVE
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Turist på Endelave - oplevelsen starter på fær- Men ak, den kommende sæson starter desværre
med et ”sort hul”, for samtidig med at halv pris pegen
rioden starter, skal molen nemlig renoveres. Det
Som ø-guide på Endelave arrangerer jeg først og betyder, at vi i 3 (måske 4) uger har afløserfærge
fremmest pakketure for både større og mindre med meget begrænset plads/service og ingen mugrupper. Turene er oftest ”med det hele”, dvs grup- lighed for køretøjer. Det betyder også, at Endelave
pen køber en tur med alt fra færgebillet til forplej- stort set er lukket land for grupper i det meste af
ning og guidning/aktiviteter inkluderet. Ud over maj måned. Den lange periode med afløserfærge
færgen er mange aktører på øen medspillere i at få kan vise sig at blive ret ødelæggende for starten på
det hele til at fungere og give gæsterne gode ople- turistsæson 2020. Og det er selvfølgelig ikke kun
gruppeturene der bliver påvirket, generelt forudser
velser.
Samarbejdet med færgekontoret og færgens perso- jeg, at der kommer færre turister til øen i perioden.
nale fungerer godt og jeg møder både forståelse og Bededagsferien ligger fx midt i perioden – den bliinteresse for mine ideer til at forbedre muligheder- ver stille i år.
ne for at give turisterne så meget kvalitet som muligt. Det er vigtigt at turisterne bliver godt modta- Rigtig ærgerligt for øens turismeerhverv at skulle
get ombord, for ø-oplevelsen starter allerede på skyde sæsonen i gang på den måde. Alle vores
sommerhusgæster får også en dårlig start og for vi
færgen.
Nogle af de tiltag der blev gjort i 2019 for at for- fastboende kunne tidspunktet for molearbejdet bebedre kvaliteten af færgeturen for grupperne var: stemt også være mere velvalgt.
Vi er mange der har svært ved at forstå hvorfor det
- Begge saloner fik serveringsborde.
- Vi udarbejdede en lille info om færgen og farvan- ikke kunne gøres bedre!
det, som forhåbentlig i år bliver indtalt, så den kan
Venlig hilsen
blive
sendt ud i æteren, når der er turister ombord. Tove, ø-guide på Endelave
- Det blev besluttet at morgenfærgen fra Snaptun
først sejler hjem til Endelave kl. 8.20, selv om den
med
de
nye pendlertider kunne sejle en halv time før.
Alt sammen rigtig godt for små og større grupper
og i det hele taget turister, der vil besøge vores ø.
Hvor vil vi hen med Endelave-turismen?
Det bliver mere og mere tydeligt, at turisme er noget af det der skal bære øens erhvervsliv fremover.
Vi skal skrue op for kvaliteten og ”Destination Endelave” kan komme til at stå for kvalitetsturisme,
hvis altså vi vil det! For at nå dertil skal vi hele tiden udvikle, forbedre og finpudse vores tilbud til
gæsterne.
Allerede i den kommende sæson ser det ud til at
der er mange positive tiltag, som kan være med til
at sikre turisterne en god helhedsoplevelse i 2020:
- En campingplads der fungerer.
- Flere spisesteder at vælge imellem.
- Cykeludlejning og grill på havnen. Det er det første folk møder når de går i land.
- Nye overnatningsmuligheder. Alt er muligt: fra
shelter til ”hotel”
- Nye tiltag i Lægeurtehaven og også i cafeen er
der spændende nyheder på vej.
Vi kan altså se frem til at byde 2020-turisten velkommen til en forhåbentlig velfungerende ø!
Kom og besøg os - men bare ikke i maj måned!!
Fra uge 18 er der halv pris på personbilletter og i
forhold til de større grupper er denne prisnedsættelse guld værd, for det kan nemlig sommetider
være den, der gør den samlede pris ”spiselig” for
gruppen. En anden vigtig ting for grupperne er, at
vi imødekommer deres ønsker om tidspunkt for turen, forplejning og aktiviteter. Når ønsker bliver
imødekommet, får man en god start på sin øoplevelse. At det hele går op i en højere enhed, er
en vigtig årsag til, at ringene breder sig og flere og
flere grupper henvender sig for at få arrangeret en
tur til Endelave.

√

Foto: Tove Yde
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FORENINGEN ENDELAVE SKOLE
Foreningen Endelave
Skole
Foreningen har
nu eksisteret i
lidt mere end
et halvt år, og
vi vil med dette
indlæg
gerne
fortælle lidt om
nogle af de aktiviteter, vi har
haft gang i og
også de, der er
på vej.
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at idrætsforeningen kan vedligeholde sejladsgrej,
der trænger til en kærlig hånd efter årets Aktiv Ø.
På første sal i bagbygningen vil der ligeledes fra
årsskiftet blive gjort plads til kreativt værksted for
de, der har lyst at samles og arbejde kreativt. Det
er et af de fem projekter, der fik penge gennem
Tryg Landsby til etablering. For både sløjdlokalet og
lokalet med kreativt arbejde gælder dog, at såfremt
der i årets løb opstår behov for at bruge disse to
lokaler til udlån/udlejning til besøgende skoler og
institutioner, så vil lokalerne blive anvendt til sådanne formål.

Nyeste tiltag er et projekt til udvidelse af målgrupSøndag
den pen for besøgende til skolen. Projektet er navngivet
28. april blev ”Ørejsen til Endelave: Vi STEM-motiverer børnehaForeningen Endelave Skole stiftet og den begyndte vebørn og pædagoger, og styrker deres naturvidenskabelige interesse og viden”. Bente Skovgaard og
sit virke den 1. juli 2019.
Skoleklasser, daginstitutioner, kulturinstitutioner og Niels Aalund har efter aftale med bestyrelsen samforeninger, primært fra Horsens Kommune anven- arbejdet om at søge og har også med stor succes
der shelterområde og øvrige faciliteter på skolen til lykkedes at få fondsmidler hos Novo Nordisk Fonforældre/elev-ture, temadage, shelter-lejrskole, den til projektet, der opstartes 1. januar 2020. Prodagsture med undervisning i naturen og meget, jektet gå i alt sin enkelthed ud på at skabe motivameget andet. I 2019 har det betydet, at der har tion og rum til at få børnehavebørn på endagsbesøg
været booket rigtig mange dage, fortrinsvis week- på øen. Tanken er, at de mindre børn også skal haends og der har været masser af leg, latter og gla- ve mulighed for at opleve naturen på en god måde,
de børn på Endelave. Disse arrangementer fortsæt- hvilket Endelave giver store muligheder for.
ter i 2020, hvor der allerede er foretaget en mængde reservationer. Som hidtil har der også været god Søndag den
brug af faciliteterne af øens egne borgere og for- 22. marts kl.
11.15 er der
eningsliv.
planlagt hoForeningen varetager blandt andet udlejningen af vedrengøring
øens prøvelejlighed, der er etableret på første sal i på skolen og
skolens hovedbygning. Det er vigtigt for bestyrel- optælling af
sen at slå fast, at der ikke er eller har været tale inventar. Det
om en gratis bolig på øen. De, der gerne vil prøve foregår ved
en ø, sender en ansøgning. Resulterer det i en for- hjælp af frimel lejeaftale om indflytning i lejligheden, så gæl- villige hænder det, at man maksimalt kan bo i lejligheden i fire der. Har du
måneder. Desuden betales både indskud, slutren- lyst at give
hånd
gøring og månedlig husleje og forbrug af el og en
vand. Prøvelejligheden vil ikke have prøve-øboere i med, så er
meget,
perioden 15. juni til 15. august, da det ikke er en du
Foto: Sonja Elgaard
velferiebolig. Første januar rykkede prøve-øbo num- meget
mer to ind i lejligheden for tre måneder, og der er kommen.
derudover lavet aftale om en lille familie fra 1. april
og et par, der rykker ind omkring 15. august. Der- Søndag den 19. april kl. 11.15 afholder foreningen
udover er der oprettet venteliste for yderligere to den årlige generalforsamling. Herom senere. Bestyrelsen vil i løbet af de første to-tre måneder af året
hold, der ønsker at komme i betragtning.
komme på besøg i de mange hjem på øen for at
Bestyrelsen har i 2019 bl.a. arbejdet med etable- tilbyde medlemskab i foreningen. Der er allerede
ring af alt det praktiske omkring foreningens drift, fastlagt medlemsgebyr for 2020 på 0 kroner, så det
herunder aftaler med Horsens Kommunes Ung- er et rigtig godt tilbud.
domsskole, rengøringsaftale, indkøbsaftaler, oprettelse af hjemmeside, brugs- og lejeaftaler, bank- Følg gerne med på foreningens hjemmeside
konto, CVR-nummer og MobilePay. Der er udarbej- www.endelaveskole.dk, her kan man læse om,
det en vedligeholdelsesplan, så bygningerne fortsat hvad der sker på skolen de følgende måneder og
fremstår i god stand. Herunder vil der lige i begyn- læse om lejevilkår med mere. Du kan også følge os
Facebooksiden
facebook.com/Foreningendelsen af året ske maling og opfriskning af alle mø- på
Endelave-Skole. Booking af faciliteterne sker på
delokaler.
mailadressen info@endelaveskole.dk.
I sløjdlokalet i bagbygningen er der fra årsskiftet
etableret rum for de, der ønsker at arbejde med Sonja Elgaard
træbearbejdning, og der vil bl.a. blive gjort plads til
mindre træbearbejdningsmaskiner. Det er også her,
Foto: Sonja Elgaard
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Generalforsamling
lørdag, d. 15. februar kl. 14 i
gymnastiksalen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
•
Valg af dirigent
•
Bestyrelsens beretning
•
Revideret regnskab ved kasseren
•
Behandling af indkomne forslag
(skal være bestyrelsen i hænde
senest 7/2-20)
•
Fastsættelse af kontingent
•
Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer, Ø-repræsentant samt
suppleant, repræsentant samt suppleant til Landsbyrådet.
•
Eventuelt
Som det fremgår, er der mange muligheder for at tage del i det spændende arbejde i og omkring bestyrelsen, så tænk over om det kunne
være noget for dig.

Foto: Tove Yde

Som valgbare og stemmeberettigede medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 år med fast bopæl på
eller indehaver af en bolig/sommerbolig på Endelave.
Bestyrelsen kommer rundt og tegner eller fornyer medlemskab, men du kan også betale dit medlemskab
på konto 8130-6582022516 eller MobilePay 71917 mrk. EB + dit navn. Prisen er pr. person 100 kr., pensionister 75 kr. For støttemedlemmer der ikke har bolig på Endelave 75 kr. Hvis du ikke når det før, kan
du også betale når du kommer til generalforsamlingen.
Renovering af molen – afløser-færge
Som tidligere nævnt skal molen renoveres i foråret. Arbejdet er planlagt til uge 18-19-20, det vil sige fra
d. 27/4 – 17/5. Vær opmærksom på at vores færge ikke kan lægge til i perioden, hvor arbejdet pågår,
der vil derfor være afløser-færge der ikke kan medtage biler. Tænk over det, hvis du skal have større
last over, f.eks. såsæd, byggematerialer eller andet.
Ny affaldsordning
Når dette læses, har der nyligt været et informationsmøde om den nye affaldsordning, der skal træde i
kraft på Endelave i foråret. Endvidere har Horsens Kommune sendt information ud til samtlige husstande
på øen. Vi vil derfor ikke redegøre nærmere for ordningen her, men blot slå fast, at bestyrelsen forsat vil
arbejde for igen at få en løsning med en genbrugsplads på øen, gerne med mulighed for at rumme hele
øens beredskab.
Strandrensning
Datoen for årets strandrensning er fastsat til d. 18. april. Strandrensningen vil foregå som den plejer,
men én ting er dog anderledes. Foreningen Endelave Natur og Miljø (alias Endelave Hav- og Dambrug –
Nej Tak) har fået bevilget tilskud fra Miljøstyrelsens Strandrensnings-pulje til maskinel fjernelse af stort
strandaffald (bilvrag, brændeovne mm.), der ligger på især øens sydkyst. Miljøstyrelsen har også bevilget tilskud til den efterfølgende bespisning af frivillige indsamlere, som EFK som vanligt vil stå for. Der
vil komme nærmere information på pælene til den tid.
Se mere om tilskudsordningen på foreningens hjemmeside http://www.endelave-hav-og-dambrug-nejtak.dk/om-endelave/natur. Vi håber at mange har lyst til at deltage, det plejer at være hyggeligt.
På vegne af bestyrelsen
Hanne Nyholt

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 20 20 28 44
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MØLLEHUSET
Øl–
Øl
– og Vinstue
Vesterby 50
8789 Endelave

Tlf. 51 46 46 19

EFK
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Henvendelse til
Birthe Olsen, tlf.
EFK har købt et antal billetter til forestillingen
24 48 42 20, eller
Troldmanden fra Oz, der opføres på Palsgaard tors- Niels Johan D.
dag d. 6. august 2020.
Andersen, tlf. 40
38 94 01.
Billetpriser:
Og lidt mere til
Billet med bustransport og kaffe med brød
kalenderen:
på færgen kr. 300,00
Billet kr. 225,00
EFK’s generalforsamling
Palsgaard

Bemærk, at færgen returnerer til Endelave
kl. 23.30.

EFK afholder generalforsamling påskelørdag, d. 11.
april 2020.01.13
Yderligere information følger.

FORSINKET TAK
Vi vil gerne sige tusind tak til alle endelavitter,
som hjalp til, fragtede, udlånte, lykønskede, hilste, hujede
eller på anden måde var med til at sætte præg på
vores store, dejlige dag.
Og en særlig tak til jer, der var med i den fine gave.
Knus
Anna og Daniel Munch Heydorn
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februar - marts 2020
Dekadeskift
Hver gang vi skifter årstallet ud, giver det anledning til at skue lidt tilbage og lidt frem. Hvor langt tilbage man skuer handler jo om
hvilket nummer i rækken det nye år er. 2020 er et såkaldt dekadeskift, så vi kigger 10 år tilbage og frem.
På den kirkelige front har årtiet haft sine politiske nedlagspunkter og også sine forandringer lokalt. Med den socialdemokratisk ledede regering i 2011 kom Manu Saren ind i ministeriet. Der var i regeringsgrundlaget skrevet ind, at der skulle ses på forholdet mellem stat og kirke. Der blev nedsat en kommission, der skulle arbejde på, at kirken skulle oprette et organ, der skulle have ansvar for
både økonomi og indre anliggender (salmebøger mv) uden folketingets indblanden. Det fyldte meget i det kirkelige landskab. Men
faldt, da man ønskede et bredt forlig om noget så gennemgribende, og dette flertal var ikke til stede. I stedet blev Manu Saren mest
husket for at have gennemført muligheden for vielser af par af samme køn i kirken. Mange troede kirken ville gå i stykker af det.
Mange meldte sig ud. Men alt faldt til ro igen.
I Mette Bocks tid i ministeriet, var det mest opsigtsvækkende Ateistisk Selskabs kampagne for udmeldelse af Folkekirken. Den havde sin virkning, men kun kortvarigt. Det er en sejlivet størrelse, folkekirken. Som på mange måder lever bedst, når den lever stille;
gør det, der skal gøres. Der blev set med spænding på regeringsgrundlaget med den nye regering i 2019, men der stod ikke noget om
adskillelse af stat og kirke. Joy Mogensen blev minister, og man fornemmer ikke, at der er drømme om, at lave afgørende om på den
kirke vi kender.
Det er måske mest på de indre linjer, at noget er i gære; ikke en angst, men en agtpågivenhed over for kirkens medlemstal. Samarbejder med civilsamfundet, dåbsinitiativer i de større byer. Samtaler om hvorvidt man skal ændre på gudstjenesten, så den bliver
mere forståelig. Min fornemmelse er, at de fleste har det med gudstjenesten som med jul; der skal ikke ændres det store. Man holder
af den faste liturgi (gudstjenestens opbygning) for det er et sted hvor man kan hvile, hvor man ikke løber efter tidsånden i et væk.
Lokalt blev det nye pastorat Tyrsted-Uth-Endelave konstrueret i 2010. Bettina fik flexjob, og der blev så en hel stilling, hvor vi var
så heldige at Jesper stod klar d. 1. oktober. Så vi har snart 10 års jubilæum i præstekollegiet.
Det var svært at vide hvad dette nye pastorat ville komme til at betyde for kirkelivet på Endelave. Biskoppen ønskede, at det skulle
være en erfaren præst, der blev, hvad man kan kalde primærpræst på øen. Det blev mig; jeg skulle være med i menighedsrådet, forestår konfirmationerne; på alle måder være den mest gennemgående figur på øen. Vi skulle deles om gudstjenesterne, og hvis jeg
ikke kunne tage en begravelse, så var en af kollegerne parat, så vi altid kunne yde en god service på det område.
Menighedsrådsarbejdet blev mere omfangsrigt for mig end forventet, da jeg blev valgt som formand. En af de første opgaver var da
Lars besluttede at stoppe som forpagter. Det var vist det sidste malkekvægsbrug i Danmark der skulle nedlægges, altså som præstegårdsforpagtning. Det, sammen med nedrivning af produktionsbygninger og forpagterbolig, gav mig erfaringer, som jeg aldrig kommer til at bruge igen.
Det nedbragte mængden af mursten som menighedsrådet havde ansvaret for. Og dermed også et mere overskueligt menighedsrådsarbejde. I kirken har vi fået nyt varmeanlæg, og når dette blad udkommer har vi også nye hynder i kirken. Det skulle helst give en
bedre komfort, og så håber vi at den farve vi i MR har valgt falder i jeres smag, det ændrer altid rum med nye farver.
I forbindelse med at Husholdningsforeningen gik på pause, har vi også overtaget to arrangementer fra dem. Udflugt i efteråret samt
adventsfest. Vi er glade for den opbakning der er til disse arrangementer, og en god anledning for mig og de kolleger der deltager til
at lære flere at kende.
Hvad fremtiden bringer i det kirkelige liv på øen kan være svært at spå om. For 10 år siden var der flere gudstjenester end nu. Det
var dengang vigtigt for nogle, f.eks. Frede og Nora at komme afsted til kirke; mødes med andre. %-vis er kirkegangen fin, men det
vil altid være rart at være 8 i stedet for 4-5 en almindelig søndag. Når vi laver noget anderledes kommer der flere, så vi skal afveje
det specielle mod det særlige.

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården
Kirkesanger: Kirsten Nielsen
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
20 32 49 10
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

På det bygningsmæssige, så er der nok ikke nogen der er i tvivl om at der er noget i gære. Der er sat røde pinde op på matriklen af en
landmåler. Vi venter så bare på at den nye matrikulering bliver godkendt. Det vil forhåbentlig medføre at museumsbygningen og
stenladen skilles fra, og kan købes af museumsforeningen. Desuden vil vi bygge et nyt præste/kontorhus i den vestlige ende af Byhaven, som så må flytte lidt træer. Og derefter sælge Præstegården fra.
Menighedsrådet vil så kun have et nyt lille hus samt kirken at skulle forholde sig til. Det vil nedbringe mange timers drift for MR,
og dermed måske give flere kræfter til at tænke gudstjeneste og kirkeliv igennem. Hvad er det vi vil med kirken, udbrede kirkens
budskab? Hvordan kan vi være kirke, også i det daglige, på Endelave, selv om der ikke går en præst rundt hele tiden? Det vil vi sammen prøve at få svaret på, præster, menighed og menighedsråd i de næste 10 år.
Godt nytårti
Jens Peder Baggesgaard

Kyndelmisse
Søndag d. 2. februar holder vi kyndelmissegudstjeneste kl. 19.30. Hvor vi fejrer at lyset mærkbart er vendt tilbage, på trods af at vi
jo er ved midvinter, hvis det overhovedet bliver vinter i år.
En stemningsgudstjeneste med efterfølgende rådhuspandekager og portvin i præstegården.

Træpinde
Rundt omkring præstegården kan man se en del træpinde med rød spids. Det er matrikelmarkeringer, da vi er i gang med at gøre den store matrikel 1a til mindre enheder.
En der har Museumsbygning og stenladen, en matrikel til den nuværende præstegård.
Og så en udvidelse af Søndermøllegrunden, så vi kan få plads til det nye hus på den
grund, og samtidig have havudsigt.
Om huset kommer til at stå nøjagtigt hvor det er sat af, vil tiden vise. For vi er stadigvæk et stykke vej fra at have alle godkendelser i hus. Men jeg vil skrive om det i bladet så snart der er nyt at fortælle.

Højskoleformiddag

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

FEBRUAR
søndag d. 2.

Kyndelmisse kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

Højskoleformiddag mandag d. 9. marts 2020 kl. 10.00. Vi starter med rundstykker og
slutter med frokost
søndag d. 16. Seksagesima
Jens Peder Baggesgaard
Ved Kulturens Vugge
Et foredrag af præst og
MARTS
specialist i sexologisk rådgivning
Benedikte Vejlby Baggesgaard
søndag d. 1. Første søndag i fasten
Da Gud ville opfinde noget der ikke
Karen Holdt Madsen
Var spil eller sport eller mad eller drikke
Og dog var en verden af legende hvile
søndag d. 15. Tredje søndag i fasten
Hvori vore sind kunne smelte og smile
Jesper Hyldahl
Da delte han men´sket i kvinden og manden
Og skabte den leg vi kan ha med hinanden
Piet Hein
søndag d. 29. Mariæ Bebudelse
Bettina Erbs Hillers
Bibelen består af en hel masse forsøg på at formulere en mulig mening med at vi er,
som vi er: tænkende, følende, levende, seksuelle væsener. Ud fra tanken om en begyndelse, en højere magt – en bærende idé med verden og mennesket og hvordan vi
skal leve med og mellem hinanden.
Bibelen handler om at være menneske og med-menneske under himlen. Med hud og
hår og alle hjertets længsler.
Foredraget high-lighter os igennem bibelske personligheder; Vi møder parrene Adam
og Eva – David og Batseba – Salomon og Sulamith; Vi hører om Noahs blusel, Lots
blodskam og Onans bedrifter
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Hvem boede i husene for længe siden?
Søndermølle 19
Huset
er
bygget
1905 -07 af
P.O. Østergård til datter og svigersøn sømand,
fisker og tolder
Karl Søndermølle 19
Mathiasen
gift
med
Olivia Martine Østergård. Parret fik 3 børn - 3 piger,
hvoraf den yngste Erna arver huset. Huset ejes i
dag af Ernas datter, Johanne, der bruger det som
fritidshus.
Karl Mathiasen var sømand og havde i 1904 fået
hyre som matros på den danske Amerika-damper
“Norge”. Dengang ville mange mennesker prøve
lykken og emigrere til Amerika, og “ Norge “ havde
ca. 800 passagerer incl. besætningsmedlemmer.
Tidligt om morgenen den 28. juni stødte skibet mod
et af de skær, der var omkring klippen Rockall ude i
Atlanterhavet 300 km. vest for den skotske ø St.
Kilda.
Der opstod vild panik ombord, alle ville til redningsbådene. Der var imidlertid kun 8 af slagsen, hver
med plads til ca. 15 personer, så der var rift om
pladserne.
Redningsbådene blev firet ned - desværre ikke
uden uheld, men 6 af dem kom fri af skibet. De var
alle overfyldte, og der var på ingen måde plads til
flere om bord.
Den 23-årige Karl Mathiasen tog som den eneste sømand hurtigt kommandoen
over den båd, han var kommet i.
Han fortæller selv:
Ror havde vi ikke noget af.
Det gjaldt bare om at holde
båden op mod vinden. Vi
roede, og det var nødvendigt at øse uden ophør.
Stoppede vi blot et øjeblik,
stod der straks en fod vand
i båden. En ung kvinde øste
utrætteligt og opfordrede

sine medpassagerer til at holde ud.
Det var noget af et under, at vor bør holdt sig flydende. Vi måtte øse i 3 hold med spande, øsekar
og søstøvler. Skønt vi alle var gennemblødte, frøs
vi ikke. I 24 timer roede vi rundt. Jeg havde fået
rigget en mast til og sat et nødflag bestående af et
tæppe.
Endelig den følgende morgen
blev vi observeret af en fiskerbåd fra Grimsby. Vi kom om
bord på trawleren på en højst
mærkelig måde. De stærke
fiskere greb de fleste i
nakken og slyngede dem ind
på dækket. Vi blev sørget
godt for alle 28 ombord på
trawleren. Vi fik varm the og
mælk blandet med whisky og
sukker - noget andet end de
få kiks, vi havde fået det sidKarl Mathiasen
ste døgn.
Vi var de første reddede fra
“Norge”s forlis. De andre redningsbåde blev også fisket op af engelske og skotske trawlere efter næsten en uges forløb, så her
var passagererne meget forkomne.
Det værste ved katastrofen var ikke at kunne hjælpe de mange, der druknede for vore øjne. Jeg
glemmer det aldrig, så længe jeg lever, slutter Karl
Mathiasen.
Karl blev herefter berømmet ud over verden for sin
heltedåd og fik en kongelig påskønnelse af kronprins Frederik d.8 i form af 200 kr. Han skulle hjem
og giftes med Olivia og pengene blev derfor brugt
til nyt indbo.
Karl fik mange offentlige job på øen. Kongelig tolder, medlem af sognerådet og kommunal kasserer kan nævnes. Han døde
i 1959 og efterlod sig et
agtværdigt og respektfuldt eftermæle.
Lotte Krogh
Endelave Museum
Husk
generalforsamling
onsdag d. 12. februar kl.
19.30 i skolen.

Karl Mathiasen

Buffet

Endelave Kro ogGæstgiveri
Et hyggeligt sted til hverdag og til fest -

krostue, restaurant, festsal og værelser

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

12

-

8789 Endelave

-

Tlf. 21 43 14 15 -

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk

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
Kongevejen 65 · 8789 Endelave
Tlf. 24 60 17 81 · russell@privat.dk

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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NATUREN OMKRING OS
Vinter?
Nu er vi nået halvvejs gennem årstiden vinter, og vi
har endnu den første nattefrost til gode. Vi må jo så
glæde os over den store besparelse på varmeudgiften, som er resultatet af denne højst mærkværdigt
milde årstid. Vandtemperaturen ligger på 5,5 gr. og
dette er jo også med til at holde lufttemperaturen et
stykke over frysepunktet. - Ude i haven stikker de
første Erantis deres smukke gule hoveder frem
blandt de nedfaldne blade, og ormene har kunnet
arbejde med at omdanne disse blade til muld hele
den forgangne vinter. Rosmarinen er begyndt at åbne sine smukke blå blomster, men det er vist lidt for
optimistisk, da der ikke er ret mange insekter fremme, og ikke nogen af dem, som kunne tænkes at
ville være med til at bestøve blomsterne.

ENDELAVEBLADET // 18. ÅRGANG 2020

og skovduer kan så komme frem til grydelåget, som
jeg fodrer på, så kornene ikke skal ligge på den bare
jord. Blandt gråspurvene er der selvfølgelig også
nogle få skovspurve. Grøniriskerne ser vi ikke meget
til. De plejer at være faste gæster, men kan tilsyneladende finde føde andre steder. Trækfuglene fra
nordligere egne ser vi heller ikke i år.

Pindsvinene er ikke gået helt i hi, og jeg fodrer en
smule med kattemad, og skålen bliver tømt med
nogle dages mellemrum. De har deres hule under en
europalle, hvor de kan ligge godt beskyttet, og i ly
for vind og vejr. – Kaninerne har lavet huler i et hjørne af haven, hvor jeg har lavet en art gærde af jord
fra ombygning af terrassen. De sørger for, at græsset ikke bliver for højt, og er godt beskyttet mod de
mange kaninjægere, som hjælper landmændene med
at regulere bestanden i gærderne mellem markerne.
Jeg fodrer fuglene ude i haven, og de er ved at blive – Der har ikke været sygdom blandt kaninerne det
godt forvænte. Straks de opdager, at der bliver sidste års tid, men vi må nok berede os på, at kanintændt lys i huset, begynder de at gøre opmærksom- pesten kan komme tilbage i den nærmeste fremtid.
hed på deres tilstedeværelse og opfører små skuespil, - deres måde at sige, at nu kan jeg godt komme Nu jeg berører sygdom, kan jeg også lige nævne sæmed morgenmaden. Jeg har 7-8 hun-fasaner og 2 lerne, som ser ud til at have det godt, men de er ved
fasankokke, som er blandt de første. De er snart helt at være kommet op på så stort antal, at vi nok også
tamme og flyver ikke væk, når jeg kommer ud og blandt dem kan forvente et udbrud af sælpest. – Der
fodrer dem. Gråspurvene har jeg rigtig mange af – er dog lige kommet oplysning om, at fiskermellem 50 og 100, og jorden kan være næsten helt organisationerne rører på sig for at få genindført jagt
dækket af dem, så de større fugle ikke kan komme til på den spættede sæl, som vi har her omkring Endeog pænt må vente i periferien. Det hjælper så et lave. Det kunne hjælpe, så bestanden ikke blev alt
stykke tid, når spurvehøgen kommer forbi, og alle for stor, så vi kunne have en sund bestand, som ogmindre fugle er som blæst bort. Fasaner, tyrkerduer så bedre kunne finde mad i nærområdet.
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Foto: Børge Birkmose

Havørneparret ser vi af og til. De skal jo passe på, at
der ikke kommer andre par til øen, da der tilsynela- Børge Birkmose
dende kun er plads til et par på så lille en ø. De skal
nok vende tilbage mere permanent, når yngle sæsonen nærmer sig.
Det ser ud til, at vi vil være godt rustet til at tage
imod turisterne til sommer. Der er kommet forlydende om, at havne-cafe’en lukker op igen, og lægeurtehaven også vil være åben i højsæsonen. Kroen er jo
kommet godt i gang, og det samme kan man sige
om cafe Havfruen. Røghuset og Møllehuset er også
godt i vælten, så der er nok af etablissementer til at
tage sig godt af vore gæster. Og vor ø-guide – Tove
– ser også ud til at have fået godt fat i turisterne, så
busserne fra nær og fjern igen er at finde på havnen
i Snaptun. – Så kære læsere, glæd jer til en dejlig
sæson og gode oplevelser på øen midt i Danmark,
med dejligt vejr og temperaturer, som passer til os
danskere.
ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
8789 Endelave
endelavemuseum@gmail.com

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. 21 66 52 99
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ENDELAVES HISTORIE
Handel og håndværk i ældre tid 2
I anden halvdel af 1800-tallet skabte den samfundsmæssige udvikling muligheder for at drive
detailhandel på landet, og mange kunne se spændende muligheder her for at skabe sig et erhverv i
en tid, hvor der var begrænsede muligheder i landbruget. Det var dog vanskeligt i starten at leve
som købmand, høker eller lignende. På Endelave
startede én butik før 1850, men ejeren skiftede
snart til at være bådskipper. To startede i 1850’erne købmandsforretninger, og begge blev i stedet
gårdmænd i 1860’erne. Syv etablerede forretninger i 1860’erne, men de stoppede alle i 1870’erne
bortset fra Karen Olesen, Kongevejen 21, der drev
sin forretning fra 1869 til sin død i 1911.
I 1870’erne kom der to nye købmænd, som klarede sig i de følgende årtier. Det var Rasmus Christian Rasmussen, Kongevejen 12, og Peder Petersen,
Kongevejen 18. I 1880’erne kom to nye købmænd
til: Niels Christiansen, Kongevejen 10, og Jens
Knudsen Jochumsen, Vesterby 30, hvis butik overgik til svigersønnen Johan Jensen, Vesterby 28. I
1910’erne kom endnu en købmand til: Frans
Eskildsen, Kongevejen 15. Alle disse forretninger
overlevede i mange år, og derfor var der i det første årti af 1900-tallet 6 købmænd på Endelave.
Efter Karen Olesens død i 1911 var der helt frem til
1939 5 købmænd om at forsyne øens 5-600 indbyggere. I 1960’erne var der endnu 3 købmand og
1970’erne 2, men fra ca. 1990 har der kun været 1
købmand på øen.
Kongevejen 10. Skipper Niels Christiansen fik i
1880 bygget Kongevejen 10, og fra 1883 drev han
her gæstgiveri for rejsende, senere i firserne og
ind i halvfemserne var her dansestue i en sidebygning for øens ungdom om vinteren. Fra midt i
1890’erne var der købmandsforretning i samarbejde med sønnen Georg Mathias Christiansen, der
overtog ejendommen i 1914. Forretning og bolig
blev overtaget i 1946 af sønnen Arthur Schou Chri-
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stiansen, der drev den til 1968. Både Georg og Arthur var dygtige kunstmalere, og nogle af deres
billeder hænger på museet. Ejendom og forretning
blev overtaget af Nis Fogh Schultz, der ejede den
til 1987, hvor det hele blev købt af en sammenslutning af skolelærere fra Vejle, der ville holde liv
i den sidste købmandsforretning på øen. Et bestyrerpar drev og siden ejede stedet til 2001, da Per
Hensen overtog hus og forretning. Butikken lukkede som alm. købmand i 2012 men solgte specialiteter 2014-17.
Kongevejen 12 / nu Færøbo. Klodsemager Lars
Jørgensen startede på Kongevejen 12 forretning
med grove varer ca. 1870, mens han fik afslag på
handel med brændevin. Skrædder Rasmus Christian Rasmussen købte huset o. 1875, og han fik bevilling i 1877 til detail og brændevinshandel, og
sidst i 1890’erne opførte han et pakhus på nordsiden af vejen, nu sommerhus. Forretningen var
omkring o. 1900 øens førende, nu også med bevilling til brændsel, petroleum og tjære samt andre
grove varer.
Hans søn Ejnar Rasmussen overtog driften af købmandsforretningen i ca. 1910, men han var svækket af tuberkulose og forlod øen i 1916. Købmand
Lars Christian Jensen kaldet ”Kontant-Jensen” bestyrede forretningen fra 1913 og købte den antagelig i 1916. I 1928 solgtes bygningerne med forretning til hovmester Johan Jensen, der som købmand drev forretningen til sin død i 1936. Hans
hustru Mary Jensen og snart sønnen Poul passede
købmandshandlen til den blev nedlagt i 1950’erne.
Kongevejen 15 / nu Gæstgiveriet. Frans Eskildsen ankom til øen i 1900, og han købte ejendommen og blev gift samme år med Boline, datter af
bager Mads Hansen Jørgensen. Han startede forsigtigt med at være handelsmedhjælper hos detailhandler Karen Olesen, Kongevejen 21, men han
etablerede snart egen købmandsforretning på Kongevejen 15 med store udstillingsvinduer i gavlen
mod vejen. Frans Eskildsen drev denne virksomhed til sin død i 1925, og hans kone Bodil drev forretningen videre,
men snart blev den overdraget til
deres søn Hans Carl Jørgen Eskildsen. Han døde i 1947, og hans enke Valborg Eskildsen fortsatte købmandshandlen til 1965, hvor hun
solgte den til Jonna og Bent Højbjerg Jensen, der ombyggede den
og udvidede forretningen, idet også beboelsen blev inddraget i butikken. Siden købte Kis og Svend
Jeppesen forretningen og lavede
den om til gæstgiveri, hvilket den
stadig er.
Kongevejen 17. Elitekøbmanden. Siden 2013 har Henry Hansen drevet Endelaves dagligvarebutik, posthus og håndkøbsudsalg
fra Løve Apoteket i Horsens.

Kongevejen 10 – Foto: Sylvest Jensen 1960 / Det kongelige Bibliotek
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Kongevejen 18, Agnes forretning. Peter Pedersen etablerede i
1877 en høkerhandel på Kongeve-
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jen 18, som han drev som købmandsforretning
frem til sin død i 1924. Hans enke Cecilie Pedersen
og de yngste døtre fortsatte driften. Datteren Agnes Pedersen overtog hus og forretning i 1935, og
hun fortsatte driften til 1971. Agnes var kendt for
sin friskmalede Ali-kaffe efter en helt særlig opskrift. Kaffemøllen står stadig i huset, og købmandsdisken står nu på museet.
Kongevejen 21 – Karen Olesen. Bådskipper og
købmand Ole Rasmussen havde før 1850 etableret
en købmandsbutik med tilladelse til handel og fragt
med grove og finere handelsvarer på Kongevejen
21. Hans datter Karen overtog faderens hus og
handelsvirksomhed i 1869, og samme år afstod hun
Kongevejen 19 til sin søsters mand, Mads Hansen
Jørgensen, der i 1870 etablerede et bageri samme
sted. Karen Olesens fik i 1874 ret til detailhandel og
brændevinshandel, og det nuværende hus opførtes
1880. Hun forblev ugift og levede af detailhandel på
ejendommen Kongevejen 21 til sin død i 1911. Detailhandlen blev testamenteret til købmand Frans
Eskildsen og ejendommen til bager Mads Hansen
Jørgensen
Vesterby 28 – Johan Jensen nu Vincent. Landarbejder Jens Knudsen Jochumsen fik i 1881 bevilling til at åbne et detailsalg (høkerbutik) på matr.
62b, Podehuset, Vesterby 30. I 1892 købte han
Lynggården og flyttede derud, mens hans datter
Jakobine overtog forretningen sammen med sin
mand sømand Johan Jensen. I 1905 var den nye
skole, Kongevejen 26-30, færdig, og Johan Jensen
købte den gamle skolebygning fra 1776, Vesterby
28, som han indrettede til bolig og købmandsforretning med bl.a. en flot ny gavl mod øst med indgangsdør, to store udstillingsvinduer og pænt
salgslokale, der alt sammen stadig er flot bevaret.
Johan Jensen drev købmandsforretningen til sin
død i 1939. Derefter overtog hans yngste søn landarbejder Vincent Jensen ejendommen, og hele butikslokalet stod derefter urørt til Vincent død i 1997.
Nye ejere har siden restaureret huset i respekt for
dets oprindelige udseende og
genåbnet forretningen i sommermånederne som ”Vin-Cents”.
Ved siden af købmandsbutikkerne var der to forretninger specialiseret i beklædning:

et langt bindingsværksstuehus fra en nedlagt gård,
og det udstykkede han først i 1900-tallet i fire parceller til sine fire sønner. Aage var en af dem, og
han fik sydligste del af det lange gamle hus. Her
åbnede han en butik: Den blå Butik. I 1927 fik han
erstattet sin del af det gamle hus med et nyt og
større hus, der kom til at hedde Varehuset. Sporene efter butikkens store udstillingsvinduer ses stadig i husets facade. Aage Petersen var øens manufakturhandler med trikotage, garn, tøj, gummistøvler, arbejdstøj, tobak og slik. Han var desuden øens
fotograf. En del af de gamle billeder og gamle postkort vi kender fra Endelave er taget af Aage Petersen. Forretningen fortsatte til ca. 1968.
Handelslivet på Endelave var først i 1900-tallet
koncentreret på en 400 m lang strækning midt i
byen med 4-5 købmænd, 2 tekstilhandlere og øens
bager. 100 m længere mod øst var mejeriet og lægens bolig, 100 m længere mod vest lå slagteren
og kroen og den sidste købmand lå 150 m endnu
længere mod vest. Forretningslivet var i høj grad
samlet midt i byen, og her blev det moderne livs
mange muligheder præsenteret for landboerne, der
kom på besøg i byen. Kirken og skolen lå oprindeligt lidt øst for dette butiksstrøg, men i 1905 blev
den nye store skole bygget i den østlige del af dette
centerområde. Det gjaldt også for missionshuset
fra 1895 lige vest for skolen.
Alt i alt havde Endelave by frem til 1950’erne et
bredt udbud af muligheder for at foretage sine indkøb og få dækket mange andre behov. I hverdagen
var øen en lille verden for sig, hvor der både mentalt og praktisk var langt over til fastlandet, og hvor
de allerfleste voksne var beskæftiget på øen. Selvfølgelig kom de fleste jævnligt på besøg i Horsens
eller endnu længere væk, men det trygge og kendte liv var på Endelave.
Anders Grosen

Kongevejen 2 / Mariane Sørensen. Ejendommen blev bygget i 1900 af smed Ole Olsen, og
efter hans død blev den i 1913
solgt til skrædder Andreas Sørensen, der drev sit skrædderi
her til sin død i 1922. Hans kone
Mariane Sørensen drev stedet
videre som manufakturhandel til
efter krigen, mens datteren Oda
havde frisørsalon i huset. I 1952
blev huset overtaget af skipper
Harald Sørensen, og butikken
lukkede.
Søndermølle 8 – Aage Petersen / Varehuset
Bådfører Martin Petersen ejede

Kongevejen 15 – Foto: Sylvest Jensen 1960 / Det kongelige Bibliotek
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- 17
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POSTBUTIKKEN

KONGEVEJEN 17

75 68 90 23

ENDELAVE LÆGEHUS
Lægen
er på øen

KONGEVEJEN 48

00

onsdag
torsdag

00

10
- 17
800 - 1200

•

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

•

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

•

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

•

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

(Vagtlægen vil kontakte
sygeplejersken på 75 68 90 23)

•

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

Frankerede breve og pakker kan afle- Åben konsultation
1030 - 1200
onsdag og torsdag
veres hos
og efter aftale
Kongevejens Elite Købmand
Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00
i åbningstiden.
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:
Se tiderne på skiltet på adressen.
kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31
30 36 91 75

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

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

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

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 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 Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

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 Natur og Miljø

Talsmand

Anders Grosen

29 88 94 06

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
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Artikler
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
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

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.
delave. Det må meget gerne handle om noget akRedaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag ”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et
budskab man gerne vil frem med.
fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens udvælger næste skribent ved at fortælle bladudvalmedlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti- get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
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

9,00 kr.

Pr. blad
3,00 kr.
2,62 kr.
2,50 kr.
1,50 kr.

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

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:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
anders@endelavebladet.dk

Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 66 52 99
inge@endelavebladet.dk

24 63 98 33
tove@endelavebladet.dk
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