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havde han en læFor snart 50 år siden...
Mit forhold til Endelave startede i 1972. Jeg håber, replads på hånden, og Birthe
det holder til jeg ikke kan tygge smør mere!
havde sagt, når
Min bror Mogens havde købt villa Havely i Vesterby. Anders får huen
Jeg blev ret glad for øen med det samme! Jeg kom på, så kan vi flytofte til øen, da min bror giftede sig med Dorthe og de te!
Anders er så den
fik Line, som jeg var rigtig glad for!
eneste i nyere tid
Dorthe havde noget aftenskole og så passede jeg der er udlært på
øen!
Line, når Mogens var ude og sejle.
Jeg spurgte, om der var nogle damer i passende alder
til en sømand og ungkarl, men fik svaret, at der var Vi satte i gang
med husbyggeri i
kun nogle på 85 og skindød!
Jeg stod en dag og ringede fra telefonboksen for en- 2007, flyttede til
øen i 2008 og vi
den af molen. Kan I huske den?
Så kom der en ung slank kvinde med langt mørkt hår har ikke set os
susende forbi og jeg tænkte - det var lige godt pok- tilbage et eneste
sekund!
kers så kvikke, de der 85-årige koner var på cykel!
Dorthe meddelte at det var øens pædagog og at det Vi har på ingen
måde problemer
kunne jeg godt glemme at om, da hun var gift!
med at fylde pensionistlivet på vores dejlige ø ud med
Men det blev der lavet om på og Birthe flyttede ud til en masse foreningsarbejde, strikkeklub, kaffeslabbemig i 1981 på heden i Midtjylland på mit lille land- raser, snak ved vejen, hjælp her og der og meget
meget andet!
brug!
Birthe kom med ud og sejlede med mig i gastankere
Til slut vil jeg bare sige at det er den bedste beslutnogle år og fik udvidet sin horisont!
Vi blev gift i 1984 og vi fik Anders 1987 og han fik sin ning vi har taget angående bosted. At sidde på tergang på Endelave med det samme! Døbt i kirken her- rassen og nyde når solen går ned, og se hvordan lyset skifter, se det er ø-liv!
ovre af Pastor Lægsgaard.
For som andre øboere ved, så er lyset helt specielt på
Vi fik købt campingvogn og havde nogle pragtfulde en ø!
Intet lys fra storbyer ødelægger vores nattehimmel
somre på øen.
Livet på campingpladsen var lige noget, der passede og stjernekiggeri! PRØV DET!
os alle tre og det blev til !0 år nede i hjørnet ud mod Bliv dine fastlandsproblemer kvit, bliv Endelavit!
marken sammen med Kim og Birgit på den side og Du vil ikke fortryde det ét sekund!
Hanne og Erik på den anden side!
Langsomt modnes tanken om noget mere permanent, Jens Laurits Olsen
men Birthe var ikke moden til det endnu!
Men det var Anders, han fik arbejde både på cam- Jens giver stafetten videre til Tove Hoé
pingpladsen ved Margith og på kroen og pludselig

Foto: Jens Laurits Olsen
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23. maj 2020
Generalforsamling
Endelave ApS
5. juni 2020
Grundlovsmøde
Endelave Lægeurtehave

ENDELAVE APS
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Her og nu går vi dog først og fremmest i dialog
med vores bank samt største kreditor om et betalingsstop her og nu. Således vi kan få ro på og finde en langtidsholdbar og farbar vej igennem krisen.
Her er alle input naturligvis velkomne, hvis der
blandt anpartshaverne skulle være nogen med idéer og løsninger til at styrke vores økonomi.
Set i lyset af ovenstående, har bestyrelsen valgt,
ikke at fortsætte vores søsatte projekt med Fundraising lige her og nu. Et projekt som ellers havde
store perspektiver for kroens overlevelse og fremtid
på lang sigt. Men da vi ikke ved hvad det hele ender med, mener vi vores energi er bedst brugt på
at få Kro og ApS til at overleve.

En vigtig melding fra ApS’et

Det kan næppe komme bag på nogen, at nuværende Corona-situation i det danske samfund, som Til sidst en stor opfordring til alle, såvel anstort set har lukket alt ned, også har ramt Endelave partshavere som alle andre:
Kro og dermed også Endelave ApS hårdt
STØT VORES KRO NU!
Lige nu står vi i en situation, hvor vi ikke ved, om
det lykkes, for både forpagtere og os, at komme - hvis du vil have en kro på Endelave i fremtiden til
helskindet ud på den anden side af krisen. Vi er na- gavn for alle,
turligvis i tæt dialog med forpagterne, og følger de- såvel lokale, fritids-endelavitter samt turister. Det
res situation nøje, da vi er afhængige af, at de er måske sidste chance!
kommer helskindet igennem.
Med venlig hilsen
Forpagterne er i dialog med relevante myndighe- Bestyrelsen i Endelave ApS
der, men endnu ved ingen hvad diverse støtteordninger og hjælpepakker kommer til at betyde. Fakta er, at stort set alle bookinger og aftaler er aflyst
frem til sommerperioden. Det er derfor urealistisk
at tro, at forpagterne når en normal omsætning i
år, som de og vi kan leve af.
Da Endelave ApS således også er ramt, er vi også
trukket i arbejdstøjet, og vil i de kommende uger,
se hvilke muligheder, vi har for at få del i alle relevante støtteordninger for erhvervslivet.

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

-

8789 Endelave

-

Tlf. 21 43 14 15 -

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk
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Tanker om ordet Corona.
Corona (virus); et grimt ord, der næsten smitter bare ved at udtale
det, hvis du ikke holder afstand.
Ordet corona stammer fra latin og betyder krone eller glorie. Corona-virus har, set gennem elektronmikroskop, en kerne besat med
tæt sammensatte spikes, der ses som en krone. Det er ikke en
smuk og værdig betegnelse for en virus! Så hellere sige covid-19!
Corona (øl); et rart ord, der er blevet sagt i Mexico siden 1925. En
øl brygget på maltbyg, som gir en lys, frisk smag. Mexicanerne
stak en limebåd i flaskehalsen og drak øllen derigennem for at
undgå fluer i flasken!! Corona Extra øl eksporteres til 150 lande og
kan også købes i Danmark.
Corona (stol); et behageligt ord for en lækker elegant lænestol,
der kræver lidt kroner. Den er designet i 1964 af den kendte møbelarkitekt Poul Volter, der var den bærende kraft for FDB’ møbelsucces i 1950’erne.
Derudover er ordet brugt som navn på en italiensk musikgruppe,
en kvindehåndboldklub i byen Brasov i Rumænien, en by i Californien og en amerikansk spionsattelit, der huserede i rummet fra
1960-1972.
Inge Grosen

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

MINDEORD
Mindeord
Det var med stor sorg, at jeg fik sendt en mail om,
at Ejvind Post var død 9.2.-20. – Små tre uger før
havde jeg fået anmodning om at ændre adressen
for Endelave-bladet til plejehjemmet Ingeborggården, da Ejvind stadig var meget interesseret i, at
kunne følge med i livet på vor lille ø.
Elin og Ejvind Post kom til Endelave i 1997, da Elin
blev ansat som sognepræst i vor kirke. Ejvind havde job som forstander på Gedved seminarium, som
han beklædte til sin pensionering. – Herefter blev
det Endelave beboerforenings arbejde med kontakten til kommunen og øens øvrige forhold som formand, for at sikre Endelave, som et bæredygtigt
samfund. Især planerne om en udvidelse af vor
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havn kom til at fylde meget, og vi må takke Ejvind
for, at det lykkedes. – Ligeledes berigede han Endelave med en ny Endelave-sang, som blev sunget
ved mange lejligheder. Møderne i Landsbyrådet tog
Ejvind sig også af.
I 2010 bliver Elin syg og må opgive at arbejde. Elin
og Ejvind flytter herefter til Horsens, hvor de køber
hus i Tyrsted. Elin dør i 2011, hvorefter Ejvind sælger huset og flytter til København, hvor børnene
bor. Elin blev begravet på Endelave kirkegård, hvor
Ejvind også havde bedt om at blive begravet.
Æret være Elin og Ejvind Post’ minde
Børge Birkmose

STRIKKEHILSEN
Luk døren op, gør kredsen vid.
Det skulle man tro var Mie’s motto, når hun hver
mandag aften i vinterhalvåret lægger stue til et varierende antal ”strikkedamer”. Nu kommer jeg nok
til at løfte sløret for det som for nogen på øen har
virket lidt logeagtigt, for hvad er det der foregår
når alle de damer mødes, og døren er lukket.
Jo, vi strikker faktisk. Små og store projekter. For
at være helt ærlig, så bliver der strikket mange
strømper, for det kan være svært at holde koncentrationen om de mere komplicerede projekter, hvis
man også skal følge med i snakken. Udveksling af
opskrifter, pindetyper, opdatering på børnebørn,
hvem der har været hvor og hvem der skal op og
med ”natfærgen”.
Nu er der måske nogen der tænker, er der ikke noget hun har glemt? Jo selvfølgelig. Så mange herlige kvinder kan da ikke undvære kaffe, te og kage,
som vi skiftes til at bage (nogle mere flittigt end os
andre).
Jeg vil godt benytte mig af muligheden for her at
takke Mie for den store gæstfrihed og hjælpsomhed, som ofte bevirker, at det er meget begrænset,

GRILL & CAFÉ
Åbnings- og fødselsdagsreception
på Havnen
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hvor mange masker hun selv når at strikke sådan
en aften. Og Frode, vil nogen sikkert også tænke,
hvordan klarer han det? Frode har sit eget aflukke,
hvor han virker til at føle sig tryg, og vi husker at
servicere ham med kaffe og kage.
Hanne Nyholt

Foto: Hanne Nyholt
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øvrige åbningstider i annoncen.

Venlig hilsen Jan Søndengaard
Onsdag d. 8. april holder vi stor fødselsdag og Endelave Grill og Café
åbningsreception (min fødselsdag) hos Endela- Tlf. 61267655
ve Grill og Café, Havnen 1A.
I anledning af dagen har vi mange gode tilbud,
som kun gælder d. 8. april:
Kæmpe frankfurter m/brød: 30.- kr.
2 alm. hotdog eller 2 fransk hotdog: 50.- kr.
Skinkeschnitzel xxxl: normal pris: 179.- kr.
8. april: 139.- kr.
Endelave Økobøf : normal pris:
179.- kr.
8. april: 139.- kr.
Men vi åbner grillbaren allerede d. 3. april kl.
11.00 og glæder os til at modtage bestillinger
på morgenbrød og grillmad. Morgenbrød kan
afhentes dagen efter fra kl. 8.00 – 10.00. Se
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Foreningen Endelave Skole
Generalforsamling søndag den 19.
april 2020 kl. 11.15 i gymnastiksalen
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af et medlem til bestyrelse og
suppleant for denne.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen
er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Som medlem kan optages enhver, som har fast
ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave. Medlemskab kan opnås ved registrering ved ankomst til
generalforsamlingen.
Prisen på indmeldelsesbeløb har til dato været fastsat
til 0 kroner.

Beboerforening
• Ib Elgaard, repræsentant udpeget af naboer med
matrikel til skolen
• Dorte Knudsen, repræsentant udpeget af bestyrelsen for Lægeurtehaven
• Marianne Brodersen, repræsentant udpeget af Endelave Kro og Gæstgiveri
• Morten Skovmand Fogh, administrativ repræsentant
udpeget af Horsens Kommune

Det er efterfølgende op til generalforsamlingen jf. pkt. • Birthe Knudsen, politisk repræsentant udpeget af
6 at fastsætte fremtidigt kontingent.
Horsens Byråd
Bestyrelsen består af ni medlemmer: to valgte repræ- I foreningen indgår også to valgte suppleanter:
sentanter og syv udpegede repræsentanter. Bestyrel- • Lotte Kronborg – ER PÅ VALG
sesmedlemmerne sidder i to år. Den politiske repræsentant sidder i byrådsperioden.
• Hanne Nyholt – hun er efterfølgende udpeget af beboerforeningen som repræsentant.
Der laves forskudt valg for de to valgte bestyrelsesmedlemmer og forskudt udskiftning for de to repræI foreningen indgår også valgt revisor og revisorsupsentanter fra Endelave Beboerforening, hvis beboerpleant:
foreningen ønsker udskiftning.
• Erling Sørensen, revisor – ER PÅ VALG
• Kirsten Barner Nielsen, medlem valgt af generalfor- • Henning Brodersen, revisorsuppleant – ER PÅ VALG
samlingen – ER PÅ VALG
• Sonja Elgaard, medlem valgt af generalforsamlingen På vegne af bestyrelsen
Sonja Elgaard
• Maja S. Hoe, repræsentant udpeget af Endelave Be- Foreningssekretær
boerforening
• Hanne Nyholt, repræsentant udpeget af Endelave

BEBOERFORENINGEN
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Ny bestyrelse i Beboerforeningen
Kasserer Mike Thygesen
Ved Beboerforeningens generalforsamling lørdag d. (Færgeudvalg og hjemmeside/facebook side)
15. februar blev der valgt en ny bestyrelse, som ved
et efterfølgende møde har konstitueret sig således:
Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen
(Færgeudvalg)
Formand Kim Holm Pedersen
(Udvalg vedr. skole sammen med Maja Hoe)
Bestyrelsesmedlem Pia Faber
(Erhverv og Turisme)
Næstformand Poul Bækbo
(Erhverv og Turisme sammen med Pia Faber og Jens Bestyrelsesmedlem 1. suppleant Dorte Knudsen
Olsen)
(maskinrummet)
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Bestyrelsesmedlem 2. suppleant Erik Dahl
(internetforbindelser)

vi glæder os til den fantastiske åbnings ceremoni som
gruppen bag tiltaget har stillet os i udsigt. Påsken ser
ud til at lægge arbejdsdage til projektet.
Landsbyrådet Lars Herlev - supl. Hanne Nyholt
Kim Holm Pedersen er i fuld gang med at planlægge
Ø-repræsentant Jens Olsen – supl. Kim Vind
hvordan han med såning af vilde blomster kan få
mange af grøfterne på Endelave til at summe med liv
Se Beboerforeningens hjemmeside for bestyrelsens – vi glæder os til at se resultatet.
adresser og kontaktinformationer.
Hanne Holm arbejder hårdt på at vurdere, hvor mange
redskaber pengene rækker til og hvor de kan placeres
Beboerforeningens aktiviteter i 2020
i det åbne rum – i naturen.
18.04.20: Strandrensning, kl. 10.00 ved Trekanten
16.07.20: Sommer Banko, kl. 19:00 i Skolens gym- Endelave Færgen og miljøet!
nastiksal
Gennem de senere år, har vi på Endelave færgen ar18.07.20 eller 25.07.20:
Sommerfodbold
bejdet intensivt og fokuseret med at passe på miljøet
(Beslutning om dato træffes senere)
og budgettet. Dette har bevirket at vi pt. har reduce15.10.20: Efterårsbanko, kl. 19:00 i Skolens gym- ret færgens Brændstof forbrug fra hele ca. 9.000liter
nastiksal
til ca. 6.000liter diesel pr. uge.
Penge til Endelave fra ’Landsbyer i bevægelse’.
Endelave Idrætsforening og Beboerforeningen har ansøgt Kommunen om støtte fra det nye initiativ om
’Landsbyer i bevægelse’, hvor Kommunen ønsker at
fremme fysisk bevægelse og aktivitet. Endelave har
netop modtaget 100.000 kr til dette – STORT HURRA
N Tanken er at alle med tilknytning til Endelave kan
foreslå aktiviteter og ’udstyr’, der fremmer aktiv bevægelse – udendørs såvel som indendørs. Og alt skal
være for alle og gratis når det bruges. Det er vigtigt at
alle kan komme med forslag til brug af pengene, som
bestyres af de to foreninger. Der skal nu nedsættes en
tovholdergruppe, der skal samle alle ideer. Nærmere
herom snarest på de to foreningers hjemmesider, på
Facebook og på pælene.
Endelave ”fører” i opløbet om at blive årets Ø!
Endelave Idrætsforening og Beboerforeningen har ansøgt om at blive årets Ø og vi er nu nomineret sammen med 2 andre øer til at blive årets Ø. Vi er derfor
med i opløbet om en 1. præmie på 50.000 kr, mens 2.
og 3. præmien er på 25.000 kr. Komitéen, der beslutter hvem af de 3 øer, der skal være årets Ø, besøger
derfor Endelave fredag d. 24. april, for at se Endelave
nærmere efter i sømmene. Så den dag skal alt skinne
og se ud fra sin bedste side. Et godt og forhåbentligt
overbevisende program for Komitéens besøg er under
udarbejdelse. Temaet for Årets Ø 2020 er ”Det gode
samarbejde skaber bæredygtige og levedygtige øer”
og bag udnævnelsen og prisen står Forenet Kredit,
Sammenslutningen af Danske småøer og Landdistrikternes Fællesråd.
Tryg Landsby projekterne
Sidste år valgte vi jo ved fælles hjælp ved et stormøde
i Gymnastiksalen de 5 projekter, der var penge til fra
Kommunens Tryg Landsby pulje (100.000 kr til Endelave). Status på de 5 projekter er nu:
Broen på Lynger er projekteret og Horsens kommune
er i gang med en høring for at få tilladelse til at sætte
broen op - vi tror at der vil blive mulighed for alle at
benytte broen til en sikker adgang til det lækre badevand på Lynger
Det kreativere rum på skolen er allerede i gang og
med bæredygtighed og genbrug for øje har gruppen
valgt at istandsætte de ”gamle” symaskiner i stand –
det er kram – det virker og de kreative er glade for at
kunne arbejde med en teknik, de kender. Men flere
redskaber er på vej – et staffeli og en keramikdrejeskive for at nævne nogle.
Der bliver mulighed for nyde den fantastiske udsigt på
Endelave strandvej – Bænke – borde mm er bestilt og

Denne besparelse har vi opnået ved følgende tiltag:
1. Differentieret fart i forhold vanddybden.
2. Reduceret fart generelt.
3. Vægt reducering.
4. Modernisering af færgens varme/AC og ventilationssystem.
Nyt brændstof og mindre forurening
Den 7. januar i år begyndte færgen endvidere at sejle
på en ny type brændstof, GTL (GTL står for: Gas To
Liquid). GTL er et renere produkt, sammenlignet med
almindelig Marine diesel, hvilket bevirker at færgen
forurener væsentlig mindre. GTL anses dog som et
overgangs produkt, da det stadigt er et fossilt brændstof og afgiver CO2 ved forbrænding.
Men vi kan nå endnu længere!
Til april i år går færgen i dok, mens havnen renoveres.
Her er det blandt andet planen, at vi monterer akselgeneratorer på vore hovedmotorer, med henblik på at
kunne slukke for hjælpemotorerne under størstedelen
af overfarten. Dette tiltag forventes at kunne give en
yderlig brændstof besparelse på omkring 750liter pr.
uge
Dette bringer os ned til et forventet forbrug på ca.
5.250 liter brændstof pr uge, som
nok er i nærheden af det bedste vi kan forvente af en
aldrende dame på snart 25 år.
Vi holder dog stadig løbende øje med nye teknologier
og gode idéer, der kan hjælpe os videre. Derved kan
både kunder og medarbejdere sejle videre med den
gode gamle MF- Endelave, med både God og Grøn
samvittighed nogle år endnu, med bevidsthed om at vi
gør det så grønt som muligt med den nuværende færge.
Skulle der være nogle der gerne ville høre mere om
ovenstående tiltag, er I altid velkommen til at spørge
ind, når I møder mig på færgen.
Med venlig hilsen
Anders Bech Frandsen
Overfartsleder
En melding fra brandfogeden

Efter 45 år som brandfoged er det tid til et generationsskifte. Fra den 1. april 2020 bliver Jørgen Holm
Pedersen vores nye brandfoged.
Med venlig hilsen Henning Rasmussen
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Hvem boede i husene for længe siden.
Søndermølle 17.
Her lå oprindelig Elmegården, der flyttede ud i
1843.
Sømand Holger Jensen og hustru Ingeborg Thomasdatter er de første registrerede ejere af Søndermølle 17. Den yngste af deres 4 børn, Kirstine, overtager huset – og udstykker matr. 21c af
grunden – sammen med sin mand, fisker Rasmus Rask. Denne dør i 1900, og enken Kirstine
Rask åbner et brødudsalg med varer fra Horsens. I 1902 gifter hun sig med enkemand Niels
Peder Pedersen, og familien rejser fra øen ca.
Arkivfoto
1914.
I 1916 vender ”amerikaneren”, Jens Jørgen Sørensen, hjem til Endelave fra Samsø sammen
med sin søster Ane Marie Hansen f. Sørensen.
Ane er enke og har 2 børn med sig, en datter og
en søn. Sønnen er Jens Johan Karl Hansen, der
bor i huset sammen med sin mor, til hun dør i
1942. 1945 gifter Johan Hansen sig med Erna
Mathiasen, men han dør senere på året. Erna
flytter ind hos sin far i nabohuset og sælger nr.
17 til mejeribestyrer Lauritz Hansen Zederkoff,
der lejer det ud til Sigvard Petersen. Derefter til
sønnen Johannes Hansen Zederkoff, der bliver
mejerist på øen. Da Lauritz går på pension, bytter far og søn bolig, idet Johannes bliver mejeribestyrer og får bolig på mejeriet, og Lauritz flytter med sin kone Thora ind på Søndermølle 17,
hvor
de
bor
til
1973.
Ane Peter Sørensen
Næste ejer er murer Arne P. Sørensen fra Vejle.
Aktivfoto
Han og hans kone samt Hanne og Erling havde
sammen ”Kongsvang”. Men efter hans kones død
køber han huset på Sdr. Mølle i 1978 sammen
med 2 af sine børn, Laura og Jørgen, og bruger det i adskillige år som fritidshus helt frem til sin død som
knap 99-årig i 2013. Huset er stadig fritidshus og ejes i dag af Kirsten og Jørgen Sørensen.
Lotte Krogh

Museumsforeningens generalforsamling den 12. februar 2020
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forkortet referat
Formandsberetningen: formanden kunne berette om en god sæson med 1220 besøgende, som fortrinsvis skyldes de ca. 18 selskaber. Foreningens medlemstal ligger stabilt på ca. 150 personer, men vi
ønsker endnu flere. Temaudstillingen ”en Ø i havet” fortsatte 1 år mere og har givet turisterne et godt
indblik i øboernes klimamæssige livsvilkår gennem tiderne. ”Agda”stuen er der altid stor interesse for, da
det er det eneste sted i Danmark hvor denne tragiske hændelse er dokumenteret. Den årlige aktive museumseftermiddag fandt sted den 09. juli, hvor der var flintsmededag med Walter Knudsen som på glimrende vis fortalte de ca. 30 fremmødte, heraf mange børn, hvordan man kan danne brugbart husgeråd

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

MUSEET
eller små dolke af flintsten.
Museumsbygningen og stenladen: Som bekendt
sidder museet til leje hos menighedsrådet, men
provstiet ønsker ikke længere at eje disse bygninger og der arbejdes derfor på at sælge dem til museet på favorable vilkår. Der er ikke afgivet købstilbud endnu, da udmatrikuleringen af hele præstegårdskomplekset først skal foretages og godkendes
i forskellige instanser og det vil nok vare ½ års tid.
Bygningerne vil inkludere omkringliggende jordarealer; forhave, gårdsplads i en linie fra ladens sydgavl til havestakittet ved præsteboligen samt et par
meter omkring laden. Museet må ikke stifte gæld
iflg. vedtægterne, men kan godt klare investering
og drift på den korte bane. Vi har allerede kontakter til professionelt netværk til at hjælpe os med
fredningsvedligeholdets omfang/økonomi og fondsmidler. Stenladen er bevaringsværdig og kan
istandsættes til et brugbart råhus, der kan indrettes og bruges til mange ting.
Bliver købet en realitet ønsker vi at gøre det til et
fælles projekt at bevare Endelave Museum og vil
gerne invitere alle medlemmer til den fremtidige
beslutningsproces om mål og retning samt anvendelse af bygningerne.
Vi appellerer til at endnu flere bliver støttemedlemmer og gerne melder jer som frivillige hjælpere på
alle plan. Vi vil orientere jer, når vi har nyt.
Formandens beretning blev godkendt.
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Regnskabet: blev forelagt af kassereren Lotte
Krogh og godkendt. Ligeledes budget.
Indkomne forslag: bestyrelsen havde indstillet til
køb af omtalte bygninger. Forslaget blev vedtaget.
Valg af bestyrelse: På valg var: Lotte Krogh, Jette Blandfort, Palle Dupont Kristensen og Uffe Jakobsen, alle modtog genvalg undtagen Lotte, der
ikke ønskede genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev
Karsten Andersen.
Valg af suppleanter: Gitte Lindgaard blev genvalgt som 1. suppl. Og Sonja Elgaard som 2. suppl.
Jens Olsen blev valgt som 3. suppleant.
Valg af revisorer: Grethe Elmer og Frede Lassen
blev genvalgt.
Evt.: Bestyrelsen takkede Lotte for 36 år som foreningens kasserer og medstifter i 1984.
Bestyrelsen
har
konstitueret
sig
således:
Formand: Inge Grosen, kasserer: Uffe Jakobsen,
sekretær: Kirsten Nielsen, næstformand: Ib Elgaard, menige medlemmer: Mette Roepstorff, Jette
Blandfort, Palle Dupont Kristensen og Karsten Andersen.
Inge Grosen
Bliv medlem af Museumsforeningen for 50 kr. årligt. Kan
indbetales til reg.nr.1551 kt.nr. 3408213
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april - maj 2020
Lige nu
Det er d. 16. marts. Jeg sidder hjemme og prøver at lave den krisestyring der er nødvendig. Har ikke været nær på nogen siden i
torsdags. Men mange telefonsamtaler, mange mails, og masser af tid for at forsøge at orientere sig,
Jeg har en søn i Nicaragua, som rejste fra Danmark d. 2. marts. Hvad skal han gøre? Han har jo ikek noget han skal nå hjem til, så
han kan godt leve der i en længere periode, selv om han da havde planer om at skulle se mere af kontinentet. Men han har ikek
travlt, og ingen arbejdsplads venter på ham. Hvad er det rette råd. Tja.
Se tiden an. Måske. Eller skynd dig hjem hvis det er det du gerne vil.
Alt er jo kaos. Jeg håber at I derovre på øen ikke har fået coronavirussen med. For I er jo en del i risikogruppen. Og vi præster må jo
ikke komme. For vi bringer nok en masse skidt med os.
Og derfor er det jo også usikkert om der holdes gudstjenester i påsken, ja måske længere end det.
Men hold øje med sandwichskiltet ved kirken. Jeg vil be Tulle om at hænge relevant information op der.
Og pas på hinanden.
Jens Peder Baggesgard

Ryk sammen ved at holde afstand
Påsken er den store omvæltning af, hvordan vi ser på Gud. Og på
livet. Optakten til påsken anno 2020 har også budt på forandret
levevis. Meget er blevet forhindret, store forsamlinger er forbudt,
gudstjenester er blevet aflyst, vi udsætter vores rejseaktivitet og
bliver hjemme. Vi har skullet vænne os til ikke at give hånd, har
hamstret håndsprit, gær og toiletpapir som udtryk for, hvad vi
mindst af alt kan undvære. Vi er blevet bedt om at rykke sammen
ved at holde afstand til hinanden. Møder finder sted via Skype, og
offentlig transport er underlagt restriktioner for at undgå et mylder
af mennesker.
Religiøse mennesker, der kan se andet og mere end alle vi andre,
kunne fristes til at tolke pandemien som tegn på dommedag. Eller
som noget, der er sat i værk af en gud der enten ikke gider os mennesker mere eller vil vise os til rette og straffe os, fordi vi ikke behandler vores klode godt nok. Denne synsvinkel på Gud forudsætter, at Gud har magt over alting og kan udnytte naturlige fænomener som sygdom og smittespredning i en højere sags tjeneste, som kun særligt indviede forstår logikken i.
Hvis man fortsætter af det spor, synes jeg man har overset påskens omvæltende mysterium. Guds søns død på korset og opstandelsen fra de døde afslører sandheden om Gud. Og hans vilje med os og vores liv. Gud tager straffen på sig og viser os hvem han virkelig er. Han viser os, at han er selve kærligheden. Han viser os en vej gennem liv og død, for han er ikke mod os, men med os, når
livet ikke går vores vej. Han styrer ikke alt fra oven og har ikke ubetinget magt over naturlige fænomener som virus og smitte.
Og vigtigt især i denne tid: han har skabt os mennesker med frihed, også til at vise omsorg og kærlighed over for vores medmennesker. Så vi kan rykke sammen, også selv om vi en tid må holde afstand.
God påske.
Jesper Hyldahl

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

Orienteringsmøde
I efteråret 2020 er der valg til menighedsrådet. Vi fortsætter med 2-årig valgperiode.
Onsdag d. 13. maj kl. 19.30 er der orienteringsmøde i Præstegården. Her skal MR berette om hvad der er sket den seneste periode,
samt give bud på hvordan fremtiden skal være mht det kirkelige.
Jeg håber at der kommer nogen, som har gode ideer til hvordan Folkekirken skal være repræsenteret på Endelave. Skal vi gøre tingene anderledes? Skal gudstjenesterne ændres, så der er flere der vil være med? (der er plads nok Skal vi holde flere foredrag og koncerter, og så skære ned på andet?
Præsterne og menighedsrådet er altid åbne for input. Det er ikke sikkert alt kan lade sig gøre. Men kom og diskuter det. Kom og giv
din mening til kende. Kom og tag del; og hvis du har den gode ide, så kun enten i eller uden for menighedsrådet være med til at implementere den.
Jens Peder Baggesgaard

Mindeord
Det er med stor sorg, at jeg kan meddele at vores kære far, Ejvind Post, afgik ved døden tidligt om morgenen d.9.februar, efter længere tids sygdom. Han nåede at blive 80 år d.2.2., hvilket blev fejret her i København med den nærmeste familie og venner.
Ejvind boede i perioden 1997-2010 på Endelave sammen med vores mor, Elin
Post, den sidste bosiddende præst i Endelave sogn. Det var en af de bedste og mest
givende perioder i deres liv, hvor de nød godt af øens natur, af dens helt specielle
atmosfære og af deres tætte kontakt med øboerne, både i arbejdsmæssige, foreningsmæssige og private, venskabelige sammenhænge.
Elin Post afgik ved døden i marts 2011 og er begravet efter eget udtrykkelige ønske på Endelave Kirkegård med den smukke udsigt over det omliggende hav. Det
var vores fars ønske at blive begravet ved siden af hende, som han delte mere end
44 år af sit liv med, og som selv efter hendes død, aldrig holdt op med at være en
vigtig tilstedeværelse i hans daglige liv, og som var genstand for en stor sorg og et
savn.
Vores far liv var begivenhedsrigt og kom til at foregå mange forskellige steder i
Danmark. De sidste år var han her i Hovedstaden hos os, sine børn og børnebørn.
Vi havde stor glæde af at have ham tæt på, både som en far og bedstefar, der gav
af sin tid og omsorg, men også specielt det sidste års tid, hvor sygdom gjorde det
nødvendigt at hjælpe ham. Vi havde mange samtaler om, hvordan man kunne gøre, og om, hvordan det føltes. Vi er glade for nu at kunne bringe ham hjem, til sin
kone og til Endelave.
Det er derfor med sorg og samtidig også en slags glæde, at vi den 2.maj vil komme til Endelave, hvor Ejvinds urne skal nedsættes ved en andagt i kirken. Det bliver forestået af præst Karen Holdt Madsen klokken 11.15.
Vi vil gerne indbyde Endelavitter, der ønsker det, til at være med ved denne lejlighed. Vi ser frem til at hilse på dem, der kommer, hvoraf vi kender nogle personligt
og andre kun af omtale fra vores fars side.
Bedste hilsner
Ejvinds børn: Rasmus, Ditte og Benjamin.

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

APRIL
torsdag d. 9.

Skærtorsdag kl. 19.30
Jesper Hyldahl

fredag d. 10. Langfredag
Jesper Hyldahl
søndag d. 12. Påskedag
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. .

2. søndag efter Påske
Karen Holdt Madsen

MAJ
søndag d. 10. 4. søndag efter Påske
Jesper Peder Baggesgaard
søndag d. 24. 6. søndag efter Påske
Jesper Hyldahl
søndag d. 31. Pinsedag
Karen Holdt Madsen
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LÆGEURTEHAVEN
Endelave Lægeurtehave –
mest om Besøgshaven
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Beretning fra generalforsamling i Lægeurtehaven.

Lige en lille melding om, hvordan det går i Lægeur- Vi havde ikke på forhånd nogen forpagter i 2019.
tehaven her i det tidlige forår.
Efter en snak med kroen fik vi en aftale om, at deres datter Anne ville forpagte Cafeen.
Formand Dorte har i sin beretning fortalt om cafeens nye forpagtere i 2020 og fra Ø-butikkens side Grundlovsdag blev ikke, som vi gerne ville have.
kan vi fortælle, at vi for 3. sæson er en flok små- Der blev udskrevet folketingsvalg. Derfor havde de
producenter, der med frisk mod sørger for at fylde politikere vi havde aftale med travlt andre steder.
butikkens hylder med spændende produkter fra En- Men vores dejlige musik - med Karen i spidsen gav
delave.
de fremmødte en hyggelig eftermiddag.
Vi har plads til flere i butikken, så hvis du fremstiller ø-produkter – spiselige så vel som non-food, er
du velkommen til at kontakte os. Ø-butikken holder
åbent et par dage i påsken, se pæle, facebook samt
Lægeurtehavens webside.
I Besøgshaven er der flere nye tiltag i 2020. I området ved drivhuset har jeg etableret en te-have og
en kryddersnapse-have. Her kan man få inspiration
til, hvilke planter der er gode til urtete og snaps,
man kan plukke lidt med hjem til afprøvning og i
butikken kan man købe foldere om hvordan man
etablerer sin egen te-have eller kryddersnapsehave.
I selve Besøgshaven kan man fra i år downloade
app’en Danmarks Museer og via denne app få en
guidet tur i ørerne, hvor man hører om fx lægeplanternes historie. Lydguiden kommer til at fungere på den måde, at man går rundt fra det ene spot
til det næste. Hvert spot er selvfølgelig en plante og
mens man står og kigger på den, får man en fortælling om planten via appen på mobilen.
Her i foråret arbejder vi desuden målrettet med
hegn og låger, for kaninerne kan desværre vældig
godt lide at grave og gnave i Lægeurtehaven! Der
kommer ny kyllingetråd på indersiden af hækkene
og nye metallåger, som forhåbentlig kan holde de
små kræ ude.
Venlig hilsen
Tove

Vi fik afsluttet retssag med tidligere forpagter. Han
skylder os mange penge. Heldigvis begyndte han at
afdrage ret hurtigt. Lægeurtehaven stod med en
stor advokatregning.
Vi søgte Horsens kommune om et engangs beløb og
fik 60.000kr.
Lægeurtehaven trængte i foråret til en kærlig hånd,
og vi ansatte derfor Tove på 12 timer.
Det var et stort arbejde , hvor forskellige hjalp Tove
- med flot resultat.
I efteråret havde vi æblekagedag og i december
julemarked.
Nu er det blevet 2020 og vi går et nyt forår i møde.
Vi har vores nye forpagtere klar Anne Sophie og
Frederik klar. Anne Sophies forældre har hus i Vesterby 44c.
Haven åbner d 2/5 kl. 14.00, hvor de nye forpagtere vil være vært ved en kop kaffe.
På generalforsamlingen den 22.2 var valg til bestyrelsen, og har konstitueret sog således:
Dorte Knudsen, formand
Birthe Olsen, kasserer
Ena Ulvund, sekretær
Lotte Kronborg
Hanne Nymand
Grundlovsdag fejres i Lægeurtehaven d. 5. juni kl
11.00-14.00
Bestyrelsen

EFK
Endelave Fritids- og Kulturforening
EFK skulle have afholdt generalforsamling påskelørdag d. 11.
april 2020.
På grund af corona-udbruddet udskydes generalforsamlingen.
Når situationen er afklaret, vil der blive udsendt indkaldelse.
På bestyrelsens vegne
Niels Johan D. Andersen

12

ENDELAVEBLADET // 18. ÅRGANG 2020

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
Corona-forår
Jeg skal skrive mit indlæg til denne måneds udgivelse, men hvordan skal jeg dog komme i gang. Alt
drejer sig i denne tid kun om den skrækkelige covid
-19, som har ramt landet, og alle tanker kører
rundt i hovedet som en grød og forstyrrer mere fornuftige tanker. Vejret viser sig jo heller ikke som
inspirator for mere udendørs aktivitet, - rusk og
regn alle dage.

ENDELAVEBLADET // 18. ÅRGANG 2020

over den store forandring, som kysten havde undergået. Det ser ud til, at der dannes en ny krumodde, hvor vejen støder til østkysten. Jeg måtte
flytte båden hen til den næste rosenbusk nordpå,
da bundforholdene havde ændret sig drastisk, hvor
jeg plejede at fiske. – Nu skal vinden så holde sig i
skindet, så det bliver forsvarligt at sejle ud og sætte garn. Det er også blevet tid til at fiske efter de
første ørreder, som er trukket ud fra åerne efter at
have gydet. Det kan let blive tid for børsteormene
at sværme, og det plejer jo at tiltrække ørrederne i
stort tal. – Skrubberne er jo fredet til maj måned,
så de kan blive færdige med gydningen. De er jo så
tynde på denne årstid, så det ikke er nogen fornøjelse at spise dem, og man ærgrer sig blot over ikke at have sat dem ud igen. Dette gælder jo naturligvis kun hunnerne. Når vi igen får lavvande i bugten, skal jeg ud med rive og en spand for at fiske
stillehavsøsters. Det er spændende, hvor meget de
er bredt sig i vort farvand. Jeg vil nok tage ud til
Terneøen og gå ud med den nye grund, som er ved
at blive dannet nordvest for øen. Det ligner et område, hvor der er dannet en muslingebanke, og her
vil de nye indvånere gerne slå sig ned.

Færgen har også været ramt af adskillige aflysninger pga for kraftige vindforhold, og oven i har vi nu
fået en kraftig begrænsning for, hvor mange passagerer færgen må tage med. Kun 40 rejsende per
afgang, ingen kioskbetjening, billet-kontrol og kun
bookede biler og passagerer tages med. – Og når vi
så tager reparationen af molen, samt etablering af
en ekstra dough d´dalbe med, bliver humøret ikke
bedre over at skulle have reserve-færge, som ikke
kan medtage biler det meste af en måned. Men det
bliver vel snart bedre vejr med sol og svag vind, så
havearbejdet kan komme i gang. Læggekartoflerne
har længe været klar til at komme jorden, men
jordstykket er stadig for fugtig, og temperaturen i
jorden ikke høj nok til, at spiringen vil kunne kom- Herefter bliver det rejerne, som skal ses efter. Er
de kommet ind med den lidt varmere vandtemperame i gang.
tur i år. Det skulle helst ikke være den store tortur
at gå ud og dyppe hænderne i vandet, for at løfte
Fiskeriet er ikke kommet i gang endnu. Min lille båd stenene ud af sandet, så jeg kan ryste rejerne ud af
har jeg dog fået lagt ud til østkysten, hvor jeg skal tangbuskene. Forrådet af sidste års fangst er dog
sætte garn efter vårsild. Jeg blev noget overrasket
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endnu i behold, men de nye rejer smager dog helt
anderledes. Jeg må dog håbe, at Lise vil hjælpe
mig med knapperne, når jeg skal frekventere toilettet efter endt jagt. Der går jo omkring en halv time
efter at det yderst siddende på de øverste par ekstremiteter kan anvendes.
Ude i haven er græsset heldigvis ikke vokset højere, end mine 3-4 kaniner kan holde det nede i en
godkendt højde, og plæneklipperen kan slappe af i
sit hjørne af haveværktøjsskuret ind til videre. Den
må dog vige pladsen for havefræseren en af de
nærmeste dage, hvor jeg ikke kan vente flere dage
med at få vendt jorden, hvor kartoflerne skal i jorden. – Jagten på kaninerne er slut for nu. Den kraftige jagt på dem er slut nu, og antallet er bragt ned
på et normalt leje, hvor vi kan forvente en sund
population.
Det er blevet lidt mere stille her ude vestpå, og rådyrene begynder at vende tilbage, så haverne bliver set efter, om der noget spændende og spiseligt
at finde. Vore sidste æbler er lagt ud, og næste dag
er de væk. Jeg troede, at jeg fodrede nogle pindsvin, som holder til under nogle paller med halm
over. – Det viste sig at være en fremmed helt sort
kat, som fik tømt skålen med kattemad, som min
egen kat ikke ville spise. Så gik det jo heldigvis ikke til spilde. – Jeg har et svagt punkt for katte, som
jeg mener, at jeg skylder mit
nogenlunde godt fungerende hoved en tak. Som
barn var jeg på sommerferie på en gård, og på en
af nabogårdene lå vi en flok drenge og legede med
nogle kattekillinger i en lade, hævet omkring fire
meter over et stengulv. Pludselig vælter stakken af
halmballer, og jeg falder med hovedet nedad mod
gulvet. Til mit store held lander kattekillingen, som
jeg legede med før mig på sine ben, og mit hoved
lander midt på ryggen af killingen, som bliver
smadret, så jeg var nødt til at aflive den, og jeg
slap uden mén. Hvilket utrolige held, og jeg sender
tit nogle venlige tanker til min redningskat.

Foto: Børge Birkmose

Jeg håber vi ses til sommer, når al ting har normaliseret sig, og vi alle kan nyde vor dejlige ø igen.
Børge Birkmose

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
Erhverv på Endelave i 1939-40
Horsens Folkeblad bragte d. 8. juli 1939 en stor
fælles annonce for ni forretningsdrivende på Endelave – se teksten på den modstående side. Hensigten var at tiltrække sommergæster fra både Horsens og hele den jyske østkyst, hvad enten de kom
med færge eller egen sejlbåd, og gæstfriheden på
øen ville være noget særligt. Et bredt udsnit af
handelslivet på øen deltog i annonceringen.
Avisen ledsagede annoncen med følgende omtale
af Endelave: ”Kun faa Timers Sejlads fra Horsens
ligger den særprægede Ø Endelave. Selv om man
kun er faa Sømil fra Jylland, hersker her en egen
rolig og fredelig Stemning, og man forstaar, at her
er det ideelle Sted til Sommerferieopholdet. – Man
kan med Rette kalde Endelave for Hestevognenes
Ø. Den Dag, Fotografen besøgte Øen, var det ganske umuligt at faa fat paa »Bilen«. Endelave har
nemlig kun én Bil, og den var den nævnte Dag til
Reparation. – Turen Øen rundt maatte saa foretages i Hestevogn. Men alene det at sidde paa en
Høstvogn og rumle af Sted i over en Time uden at
møde en Bil er i vor Tidsalder noget ud over det
almindelige.”
Vi kan se lidt på, hvem der annoncerede vha. folketællingen 5. november 1940 og andet:
Harald Jørgensen på Vesterby 12, Endelave Kro,
var
kromand
og
slagtermester.
Hjalmar Olsen ejede Louisenlund 1939-41 og her
drev han i sommer 1939 pensionat for badegæster
og
løver.
Hans Eskildsen var købmand på Kongevejen 15
og
leveringsdygtig
i
mangt
og
meget.
Endelave Andelsmejeri blev drevet af mejeribestyrer Laurits Zederkof med sønnen Johannes som
mejerist.
Oda Sørensen var damefrisør med salon på Kongevejen
2.
Mariane Sørensen (Odas mor) havde tøjforretning på Kongevejen 2. Navnet A. Sørensen var en
fejl
i
annoncen.
Harald Jørgensen blev bager på Kongevejen 19
efter
faderens
død
6.
juni
1939.
Johannes Christiansen var smed og mekaniker
på Kongevejen 52, hvor der var smedje indtil for få
år siden.
Annoncen og artiklen giver et idyllisk sommerbillede af et lidt hengemt, men levende og mangfoldigt
helårssamfund. I 1940 boede der 520 indbyggere
på øen, hvoraf 124 var børn op til 14 år, 243 var
yngre voksne 15-49 år, og 153 var ældre voksne
fra 50 år. I 2019 var der 156 indbyggere på øen,
hvoraf 5 var børn op til 14 år, 23 var yngre voksne
15-49 år, og 128 var ældre voksne fra 50 år. Forskydningen i befolkningens antal og alderssammensætning mellem 1940 og 2019 afspejler en
fundamental ændring af øsamfundet.
Der var i ældre tid en lang række erhverv, som
leverede mange forskellige service- og håndværks-
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ydelser på øen, som vi har set i to foregående artikler. De lokale erhverv dækkede de fleste behov
på øen, og de skaffede indtægter til 32 familier.
Øens bærende erhverv var dog i 1940 38 gårde,
21 husmandsbrug og 19 fiskere, der skaffede de
nødvendige indtægter til øen ved salg af smør, grise og fisk. De fleste gårde var små, og de gav typisk beskæftigelse til gårdejeren, hans kone, en
karl og ofte en husassistent. Hvis der var store
børn hjemme, arbejdede de som karle og piger på
gården. Der var også 19 landarbejdere, og dem
var der god brug for på gårdene i den travle tid.
De fleste husmandsbrug var så små, at der ikke
var arbejde nok til husmanden, så derfor måtte
husmanden i travle perioder tage arbejde på gårdene.
Landbrugsstrukturen på Endelave blev fastlagt kort
før år 1800. Al jorden i 1787 blev omfordelt af
øens ejer, godsejeren på Steensballegård, så alle
46 gårde på øen fik samme dyrkningsværdi, nemlig 3 tønder hartkorn. Øens jorde blev udskiftet i
1796, så agerjorden til hver gård samledes i en
regulær lod. Husmændene fik også lidt jord. Kort
efter overdragelsen af øen i 1797 blev 3 fæstegårde nedlagt for at danne grundlag for den nyskabte
storgård Georgenroe (efter 1801 Louisenlund),
mens endnu 3 gårde og husmandsbrug senere blev
inddraget under Louisenlund. Mange gårde og nogle husmandssteder blev flyttet ud på deres jorde i
løbet af 1800-tallet.
Næste nybrud var følger af love om statshusmandsbrug, især i 1919. I 1926 blev der oprettet
to statshusmandsbrug på præstegårdsjorden
længst mod syd: Vesterby 5 og 7. Statens jordlovsudvalg købte 1938 Louisenlund, og i vinteren
1939-40 blev der udstykket 6 statshusmandsbrug,
hver på 15 tdr. land ager, mens Louisenlund bevarede 30 tdr. land ager og al gårdens eng, skov,
strandjord og hede. Målet med statshusmandsbrug
var at skabe gode landbohjem, hvor manden ikke
behøvede at arbejde for andre. Brugene blev finansieret med meget favorable statslån. De i alt 8
statshusmandsbrug på Endelave var godt for beskæftigelsen på øen. Horsens Folkeblad skrev
6.3.1939, at ”Tre af dem, der fik Parceller tildelt,
var Fiskere, der paa Grund af de daarlige Fangstforhold har opgivet Fiskeriet og var gaaet i Land.
Hovedparcellen blev som bekendt købt af Murermester Hjalmar Olsen, Aarhus.” Mere derom i næste nummer.
Anders Grosen
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ÅBNINGSTIDER M.M.
BIBLIOTEKET

75 68 95 98
KONGEVEJEN 26

00

onsdag
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00
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POSTBUTIKKEN

- 17

51 22 02 82
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

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

30 36 91 75

HORSENS KOMMUNE

1000 - 1500

GODS TIL ENDELAVE

www.endelave.dk

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandfoged

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

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

Kim Holm Pedersen

29 45 87 75

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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