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de stykke jord, der
grænser
ud
til
”Flasken”) der var
mange
søer
og
sammenhæng mellem, så var det super godt.

Min Barndomsveninde - for livet

Jeg er født på Øvregård i 1959, som den yngste af
Tove & Viktor´s 3 piger. På nabogården Bremaa er
Maja den yngste, af Tove & Hans´ 3 piger. Vi er
næsten jævnaldrende med dem, så det passede så
fint. Maja og jeg lavede næsten alting sammen og
her er et lille uddrag : Bl.a havde vi, da mælketænderne røg, en klub som vi kaldte Tandløseklubben Maja & jeg var næog det var kun vores klub, da ”de store” jo ikke var sten aldrig uvenner,
tandløse på det tidspunkt..
men skete det, at vi
”skændtes”
hjem
Husker at vi lavede en sang til klubben, tror der var fra skole, ja så var
34 vers på melodien : Skorstenfejren gik en tur. Vi alt glemt, når vi nåklippede & klistrede og om somren var vi på lejr i ede
”Trekanten”
telte, enten nede ved Bremaa´s strand eller i Øvre- udenfor Øvregård,
gård´s lille skov, så lavede vi bl.a mad over bål, så blev der spurgt :
hyggede os bare super meget og vi skrev dagbog, Forresten, ka´ du
lavede nærmest en scrapbog om lejrturen. Et år lege i dag ? J Vi var
blev vi hentet hjem, da et gevaldigt uvejr, var un- spejdere sammen, sang i kirkekoret og gik i skole
der opsejling.
sammen og vi havde en forholdsvis lang cykeltur til
skolen.. men jeg mindes ikke, at vi nogen sinde er
På Bremaa havde vi noget, vi kaldte Hytten for en- blevet kørt, men jeg mindes heller ikke, at vi syns
den af stalden. Her legede vi købmand og lavede det var træls, - det var bare sådan.. op på cyklen
sandkager og alt mulig sjovt. Inde i stalden var der og afsted.. Det kunne dog være ”træls”, hvis der
2 gynger i loftet over gangen, og der var sus i dem, var en gal hund eller en gal gedebuk på vores vej..
når vi fik lov at gynge, mens Hans malkede. Bagefter gik vi ind til Tove og fik en spegepølsemad, en Men i 1972 flyttede jeg til Møgelkær, det var en
god skive, skåret på den gode gamle brødskærer stor omvæltning for mig, at komme fra en skole
og med en skive pølse af dem, der dækker en hel med ca. 20 elever til Rårup Skole, hvor der alene i
skive brød. Uhm, dét var fantastisk.
min klasse var 23 elever !! og så savnede jeg Maja.
Nogle gange mødtes alle piger ved leddet, overgangen mellem gårdene, og så havde vi madder med
fra Tove og kage med fra mor. Vi badede nede ved
Bedstefar´s Hav, det er stranden neden for Kongsbo. Maja´s Bedstefar var altid med, for når vi kom
med badetøjet under armen, ja, så var han klar til
at gå med os
til
vandet,
han passede
godt på os. I
skoven dernede havde
vi piger huler, som vi
”forsvarede”
så vore søstre
ikke
kom derind.
Om vinteren
skøjtede
vi
ude på Mejen (det fla-

Vi holdt kontakten og jeg mindes nogle skolefester,
jeg var med til på Endelave de efterfølgende år. Vi
fulgte hinandens liv, var med til hinandens bryllup
og har fulgt hinandens familier i årenes løb.
De sidste 17 år, har vi haft en tur til øen ad
”Memory Lane” og jeg elsker at komme til Endelave
og besøge Tove på Bremaa og sige Hej til dem, vi
møder på vor vej.
I de senere år, har vi også været afsted på en 2
dags tur m. en anden god fælles oplevelse.
Maja er Min Barndomsveninde - for livet.
Mvh. Inger Pedersen / født Knudsen
Stafetten sendes videre til min onkel Peter, som er
født på Kongsbo nede i skoven.
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Brænder du for beachvolley?
Endelave Idrætsforening har fået en bevilling
på 36.000 kr. fra Friluftsrådet til at lave en
beachvolleybane v Havnen.
Men vi mangler en (eller flere) som både vil
stå for aftale med entreprenører m.v. (meget
af det forberedende arbejde er gjort), og
som vil passe banen de næste par år.
Hvis du er interesseret så ring til
Niels Aalund, Endelave Strandvej 12
Tlf 29 45 19 01, nielsaalund@hotmail.com

SOMMERFODBOLD
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Traditionen tro blev årets fodboldbrag med efterfølgende Skumbad afholdt på Sportspladsen!
Der var stor opbakning til engagementet og vejret var fantastisk - lidt sol med spredte skyer sikrede et
højt humør og 2 velspillede kampe.
De helt unge Endelavitter besejrede turisterne med 8 - 1!
Skumbadet var endnu engang en stor succes og blevet leveret af “Endelave lyd og larm” - Tusinde tak til
Bjarke og Benjamin for igen at stille op med skumkanonen.
El Clasico blev væsentlig mere spændende og med 24 spillere fordelt ligeligt på de 2 hold måtte Endelavitterne se sig besejret 6 - 4 af turisterne efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
Store tak til alle der kom og en specielt tak til dommer Lars Simonsen, der blevet fløjet ind fra fastlandet
for at varetage den udfordrende opgave at dømme kampene, som han klarede fantastisk
Endelave Beboerforening

Fotos: Mike Thygesen
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SKILTEMANDEN
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Skiltemanden
Igen i år er der lagt bræddestumper ud på molen med
informationer om planteliv og fugle.
De fleste turister og ø-boere har rost den aldrende naturfreaker for initiativet. En enkelt (?) modstander har gennem
længere tid losset brædderne ned ad skråningen og i blandt
helt ud i vandet.
Sidste år tog Bendt O sig kærligt og synligt af brædderne.
I år er indgrebet mere diskret.
Jørgen Fugl

LIDT NOSTALGI
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Når jeg nu sidder ved pcérn så blot en kuriositet fra 1973, hvor der var en redningsaktion af en tysk sejlbåd i farvandet ud for vores kommende badebro, og redningshelikopteren landede på stranden – Det er
Klaus Bødker fra Hjertegræs i forgrunden.
Billedet er lånt af Klaus Bødker!
De bedste hilsner
Mike Thygesen

Nostalgi

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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BEBOERFORENINGEN
100.000 kr til Endelave i BEVÆGELSE
Alle der har gode ideer til at få folk i bevægelse på
Endelave kan nu søge om penge til dette fra en pulje på 100.000 kr., der er stillet til rådighed af Horsens kommune. Der kan søges penge til ALT, der
giver bevægelse af unge som gamle både ude og
inde. Det kan være helt nye initiativer eller noget,
der støtter op om ting, der allerede kører, f.eks.
Kaninoen eller Aktiv-Ø. Både enkeltpersoner og
foreninger kan søge. De ting, der søges penge til,
skal kunne være tilgængelige for alle og være gratis i brug.
De 100.000 kr er en opfølgning på Tryg Landsby og
det er Idrætsforeningen og Beboerforeningen, der i
fællesskab har ansøgt kommunen og sammen med
tre fastlands-landsbyer fået bevilliget pengene. Ansøgningsblanket findes på Idrætsforeningens og
Beboerforeningens samt Endelaves hjemmeside,
men kan også fås ved kontakt til Poul Bækbo
(macbirpo@fibermail.dk). Endvidere findes en papirudgave på biblioteket på Skolen.
Ansøgning
sendes til Poul Bækbo eller lægges i postkassen på
Kongevejen 18 SENEST 15. september. Idrætsog Beboerforeningernes bestyrelser vil hurtigst muligt herefter udvælge de bedste projekter til at få
støtte.
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sparring vedr. småøer, 5) netværkssamarbejde
mellem småøerne og 6) ungdoms-ø-lejr.
På Generalforsamlingen blev besluttet at Sammenslutningens bestyrelse skulle have følgende fokusområder det næste år: a) Erhverv, turisme og arbejdspladser på øerne, b) Færger og landevejsprincip, herunder omstilling til grøn drift, c) Etablering
af boliger på øerne, d) Grøn energi og klimatilpasning, e) Hurtigt bredbånd til alle øer og f) Etablering af temabestemte statspuljer (f.eks. kystsikring
og havneoptimering).
Endelave – Danmarks bedste Ø? Vi kæmper
for sejren den 28. august.
Endelave er sammen med Årø og Strynø med i finalen om pladsen som Årets Ø 2020-21. I alt har 11
af småøerne stillet op til konkurrencen. Dommerkomiteen besøger øen den 28. august – kommunen har lovet at gøre sit for at havn og by fremstår
pænt – alle andre må også meget gerne checke op
på facaden den dag.
Endelave: En aktiv ø - hele året
Som mange andre småøer har Endelave haft
store udfordringer med at opretholde befolkningsantallet. Da øens skole lukkede, gik en
gruppe fastboende endelavitter sammen for at
løfte øen på rette vej mod et levedygtigt – og
aktivt – samfund. Under overskriften ”Aktiv
Ø” har Endelaves idrætsforening formået at
tilbyde et mangfoldigt udbud af sportsaktiviteter hele året, som er målrettet øens beboere,
turister og fritidsgæster.
Sådan lyder begrundelsen for finalepladsen. Den
udfarende ansøger er EIF med beboerforeningen
som en afgørende medansøger.
Hvis vi vinder holder vi ”kåringsfest” den 3. oktober. Præmien er æren og omtalen samt 50.000 kr
til udvikling af Kaninoen. – Med finalepladsen er vi
på forhånd sikret 25.000 kr.

Sommerblomster

Langs vejene har Endelaves landmænd sået flotte
blomsterkanter indtil markerne. Nyd de flotte blomster og bemærk at det er helt i orden at plukke af
dem, så de også kan bringe glæde hjemme på terrassen. Blomsterne er en del af Tryg Landsby.

Novo-nordisk sponserer
naturskolen ”Ørejsen”
for børnehavebørn fra Horsens Kommunes dagtilbud. Bente Skovgård skal tilrettelægge forløbet
sammen med bl.a. Dagnæs Børnehus, og der er
indkøbt 4 el-ladcykler, så de små kan komme omkring og lære af Endelaves natur.
Allerede før sommerferien blev børnehavernes lyst
til at besøge Endelave testet med en ”lille-putKanino”. Interessen var overvældende og omkring
100 børnehavebørn har allerede besøgt øen.

Generalforsamling i Sammenslutningen af
Danske Småøer
Endelave er gennem Beboerforeningen medlem af
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS).
Bestyrelsen
Der blev afholdt generalforsamling i SaDS i Vissen- Endelave Beboerforening
bjerg på Fyn søndag d. 28 juni og her var Endelave
Beboerforening repræsenteret ved Poul Bækbo
sammen med repræsentanter fra ca 20 andre øer
ud af de 27 øer, der er medlemmer. SaDS arbejder
benhårdt for at sikre de bedst mulige vilkår for øerne og deres beboere. Overordnet set er Sammenslutningens kerneopgaver 1) bladet Ø-posten (4
gange årligt), 2) ø-besøg for relevante ministre, 3)
flerårig indsats på bosætningsområdet, 4) national
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Foto: Karsten Kragh Hansen

EFK afholdt generalforsamling lørdag d. 13. juni Der var et rigtigt pænt fremmøde af både fastboende
2020, kl. 13.30 på Havfruen, Endelave Camping og turister.
Kl. 21 blev båltalen holdt af Niels Johan, hvorefter
bålet blev tændt, og vi sang Midsommervisen. KirDer var 12 deltagere
sten Nielsen sang for og Nikki spillede guitar.
Dagsorden:
Torsdag d. 8. august var vi på vores sædvanlige tur
1. Valg af ordstyrer
til Palsgaard, hvor vi så musicalen 'Rent'. Det var en
Ib Elgaard blev valgt til ordstyrer.
noget moderne musical, så der var vist delte meninger. Men de fleste var vist enige om, at de optræden2. Formandens beretning
Efter sidste generalforsamling d. 20. april 2019 kon- de gjorde det rigtig godt.
stituerede bestyrelsen sig således:
Vi var med den ordinære afgang fra Endelave kl.
16.15, og tog med vores bus til Palsgaard, hvor vi
Kasserer:
Birthe Møller Olsen
indtog den medbragte mad på vores skrænt. Også i
Sekretær:
Jens Marthin Sørensen
2019 havde vi fået tildelt en ’kulturfærge’ fra SnapMedlemmer:
Leif Jørgensen
tun med afgang ved midnat. Under overfarten hjem
Manuela Knudsen
fik vi traditionen tro en kop kaffe og en ostemad.
Suppleanter:
Boje Lund
Igen i 2019 var der halvmaraton – formelt arrangeret
Lise Agersnap
af foreningen Endelave Halvmaraton, men reelt af
Formand:
Niels Johan D. Andersen
EIF og EFK. Der var ikke ret mange tilmeldte til halvOver det sidste år har EFK haft følgende arrange- maratonen, men der kom alligevel en del til sidst, så
det blev et fint arrangement.
menter:
I januar 2020 havde vi arrangeret et rejseforedrag
om en tur op ad Kilimanjaro i Kenya/Tanzania. Foredraget blev holdt af Lars Peter Jensen, som fortalte
om selve turen, men også om sine forberedelser og
tanker i forbindelse med den fysiske og psykiske
krævende tur. Arrangementet blev afholdt på kroen,
Også i år leverede kroen hovedretten, som bestod af hvor man kunne købe kaffe og kage i forbindelse
barbecue-ben, flødekartofler, forskellige salater og med foredraget. Desuden tilbød kroen en afrikanskinhjemmebagt brød. Til dessert havde Manuela og Bir- spireret menu inden foredraget. Der var et pænt
fremmøde, og det virkede som om folk hyggede sig.
the lavet svesketrifli.
Der blev desuden serveret kaffe og Birthes hjemmeI 2019 donerede EFK 2 borde/bænke-sæt til Lægeurbagte småkager.
tehaven. Desuden fik foreningen også lagt fliser i det
område, hvor borde/bænke-sættene står.
Maden fik mange gode og rosende kommentarer.
Vi sang forskellige sange, alle akkompagneret af Jørgen Holm på harmonika og Per Barner Nielsen på Sammen med andre foreninger gav vi også et bidrag
til det nye lydanlæg i skolens gymnastiksal.
guitar - helt igennem en meget hyggelig aften.
Endelig gav EFK også økonomisk støtte til rullegardiSankthansaften 2019. For en gangs skyld havde vi ner i gymnastiksalen.
rigtig godt vejr til sankthansaften.
Årets heks på bålet var en flot, moderne heks desig- EFK har også bevilliget støtte til det nye badeanlæg
net af Johanne og Mathilde – og vist nok med lidt ved havnen. Projektet er blevet forsinket, så støtten
på kr. 2.000 skal betales enten senere i år eller i
hjælp fra en Bedste.
Lørdag den 27. april 2019 holdt Beboerforeningen
strandrensning om formiddagen.
EFK havde arrangeret fællesspisning i skolens gymnastiksal om aftenen. Der var tilmeldt godt 60 deltagere.
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på Øvre og ved vindmøllen. Besøgende på øen har
udtrykt ønske om dette.

Bestyrelsen havde også planlagt et program for
2020:
Flemming Schuchart foreslog, at der også blev etableret et offentligt toilet ved Øvre.
•
Generalforsamlingen påskelørdag, som blev
Manuela Knudsen gjorde opmærksom på, at der jo
udskudt til i dag.
allerede er vand ved Tildehuset.
•
Fællesspisning – aflyst
•
Skt. Hans-aften – 23. juni – aflyst
Børge Birkmose sagde, at vejen på Øvre er næsten
•
Palsgaard-spil
–
6.
august,
musicalen usynlig, så folk kører ind gennem vegetationen, som
”Troldmanden fra Oz” - aflyst. Samme forestil- har brug for lang tid til at restituere sig.
ling er planlagt til 2021.
•
Halvmaraton – 12. september – også aflyst.
Ib Elgaard foreslog, at der blev lavet en form for
sidemarkering ved vejen.
Desuden har vi, endnu i hvert fald, et foredrag i støbeskeen. Det er et rejseforedrag, men pga. corona- Der blev gjort opmærksom på, at der skal indhentes
situationen ved vi ikke, om det bliver til noget.
tilladelse fra de berørte lodsejerne, hvis der skal opsættes bænke og laves andre foranstaltninger som
Sidste år fik vi et erhvervsnummer til MobilePay. Vi diskuteret.
er desværre blevet nødt til at opsige dette, da det
blev for dyrt. Det kom til at koste 49 kr. pr. måned.
Manuela tilføjede, at det i det hele taget er svært at
få tilladelse til at lave noget.
Til sidst vil vi gerne sige stor tak til alle de frivillige
ved vores arrangementer. De gør et stort stykke ar- Jens Marthin Sørensen foreslog, at EFK afholder en
bejde. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre – så fællesspisning til efteråret i stedet for den sædvanlien kæmpestor tak til alle!
ge efter strandrensningen, der blev aflyst pga. coronanen.
3. Gennemgang af regnskab
Birthe Møller Olsen gennemgik regnskabet, som blev Gitte Hausager gjorde opmærksom på, at foreningen
enstemmigt godkendt.
skal i sin planlægning tænke på, at der er flere spiBirthe redegjorde desuden for Palsgaard-billetterne, sesteder på øen.
der var blevet refunderet, og alle har fået tilbagebetalt deres indbetaling.
Niels Johan D. Andersen sagde, at EFK er opmærksom på dette, og det var også derfor, at f.eks. gene4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
ralforsamlingen afholdes forskellige steder hvert år.
Manuela Knudsen og Niels Johan D. Andersen var på
valg og blev begge genvalgt.
Efter generalforsamlingen serverede Havfruen kaffe
og ostemadder.
5. Valg af suppleant.
Lise Agersnap blev genvalgt.
Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
6. Valg af 1 revisor
Erling Sørensen blev genvalgt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
7. Valg af 1 revisorsuppleant
Ole Faurskov blev genvalgt
8. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9. Eventuelt
Sonja Elgaard foreslog, om EFK evt. vil støtte opsætning af bænke langs Kaninoen, f.eks. ved Sønderhav,
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Foto: Sonja Elgaard

Aktiv Ø fik sat Endelave på den anden ende
At der var mange gæster på øen her i juli, er der
vist ingen, der kan være i tvivl om. Den gratis færgetransport gjorde sit for tilstrømningen af sommergæster og ønsket om, at det skulle være ferie
hjemme i Danmark, har sikkert også haft betydning.
Aktiv Ø har efterhånden været i gang i ti år, men
det er først tredje år, at der er så mange forskelligartede gratis aktiviteter. Og uanset om der er mange eller få til at deltage, så er de forskellige tilbud
vigtige.

De fire topscorere på aktiviteterne efter de fire uger
er sejlads/SUP/Surf med 461 aktiverede, crossfit
med 285 i gang, golf på gården med 278 aktiverede og endelig yoga med 180 deltagere.
Golfen ryger sikkert højere op, da der jo også er
golf i uge 31.
Der er flere succeshistorier fra sommeren. Charlottes mini-Triatlon blev helt sikkert bemærket af
mange på øen. Der skulle i bagende sol svedes
gennem disciplinerne cykling 13 km, løb 3 km og
svømning 300 meter, og det trak 41 friske udøvere
- en fordobling i forhold til 2019. Der var kamp om
førstepladsen, hvor nummer 1 og 2 hver satte ekstra udfordringer for sig selv. Den ene kørte på en
”havelåge” cykel og den anden mistede kortvarigt
orienteringen i den afsluttende svømning. Det var
en spændende lørdag eftermiddag.

Sommeren 2020 bød Aktiv Ø ind med fire nyheder:
”Skriv for sjov”, ”Håndbold-karavane”, ”Fang/saml/
tilbered din mad” og ”Kystfiskeri”. Det har gjort, at
vi har kunnet sprede os ud til flere aldersgrupper
og både aktiviteter med høj puls og med ro på og
eftertænksomhed. Det er også med til at få flere til Jesper og sejlerteamet havde supertravlt de timer,
de var på. Der var lidt ventetid, men det blev taget
at deltage.
i fin stil og med godt humør. Mange fik prøvet det
Efter de første fire uger har deltageraktiviteten forskellige vandsportsudstyr, herunder også de nye
overhalet sidste års fem sommeruger, der nåede et sit-on-top kajakker. En sejler-mor med to teenagedeltagerantal på 1648. I skrivende stund mangler vi børn kom til lagunen for at prøve de forskellige difortsat uge 31, så der håber vi på at få de sidste scipliner, for det havde ingen af dem prøvet før.
”Det er et helt fantastisk arrangement I laver her.
med, så vi når 1700-1800 aktiverede.
Jeg har aldrig prøvet noget så spændende”, udtalte

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

8

-

8789 Endelave
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www.endelavekro.dk
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info@endelavekro.dk

AKTIV Ø
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moderen og tilføjede: ”Vi kommer helt sikkert tilba- Familien Martinsen elsker at aktivere sig, når de er
på ferie i deres Endelave sommerhus på Lynger.
ge igen næste sommer”.
Derfor byder de rigtig gerne ind med mange forEn anden sejlerfamilie kom over på stranden for at skellige aktiviteter i Aktiv Ø. I år blev det til de omderes to mindre børn skulle prøve optimistsejlads talte vandreture, rundbold, snorkelbingo og fang/
og SUP. ”Jamen er det også for voksne, så skal jeg saml/tilberede mad af øens egne råvarer.
da lige ned i båden og skifte til badetøj”, sagde
manden og vendte hurtigt tilbage for at kaste sig Ud over de omtalte aktiviteter, så fik vi også god
ud i surf udfordringerne.
hjælp fra Birgitte til ’Skriv for sjov’, Palle og Benny
til lerdueskydning, Søren og Klaus til kystfiskeri og
Yogaen har stigende interesse. Rikke gav en dejlig Mike til krocket. Andrea var behjælpelig med det
time med opvågning ved havnen med yogastund og tyske, så vi i år også kunne tilbyde programmet til
Jørgen, Ejnar og Merethe gav to dage med ’De fem de tyske gæster. Desuden var Hanne og Henning
Tibetanere’ og Hatha Yoga. Udøverne ville dog ger- også på pletten med pressemeddelelser og marne mere, så Merethe sprang til og tilbød to ekstra kedsføringsassistance.
onsdage med yoga.
Hvor vi i 2018 så små hold på 15-20 deltagere, så Jeg vil slutte dette indlæg med at sige alle aktivivar der i år 50-55 yogier på plænen bag gymnastik- tetsansvarlige/instruktører m.fl. tusind tak for jeres
indsats. Uden jer er Aktiv Ø slet ikke muligt at gensalen.
nemføre. Jeg håber at kunne trække på jer igen i
Golf på gården har også haft en travl sommersæ- 2021
son. Åbningstiden tirsdag og torsdag eftermiddag
var slet ikke nok for øens gæster. Fredes gode hjer- Har du lyst at være med? Har du en idé til en gratis
te løb mange gange af med ham og han åbnede aktivitet, der kan sætte drenge-piger-mændbanen uden for nummer. En af dagene var der 72 kvinder-unge-gamle i gang med at lege og røre sig
deltagere, og ingen havde lyst at stoppe, så de blev i 2021 sommerferien – og gerne en aktivitet, du
selv eller sammen med andre kan stå for, så hører
ved indtil kl. 19.
Vandreturene på øen er bestemt også en succes. jeg gerne fra dig allerede nu. Skriv til sonAnders tog en lille gruppe med på vandring ud til ja.elgaard@lightmail.dk eller send en sms på
Klinten, hvor han gav dem en fortælling om geolo- 22422342.
gien i og om Klintens opbygning. Deltagerantallet til
vandreturene på Kaninoen og mini-Kaninoen sam- Sonja Elgaard
men med Birgit, der selv elsker at vandre, var må- Aktiv Ø koordinator
ske ikke rekordstor, men et meget stort antal gæster på øen tog selv vandreturene rundt på og om
øen med velsnørrede vandresko, rygsæk og godt
humør. Kaninoen og mini-Kaninoen er kommet for
at blive og kan gås – næsten til enhver tid og ethvert vejrlig. Der er derfor nedsat en lille udviklingsgruppe, der vil se på udviklingen af vandreruterne.
Fodboldskolen fik vi kørende i uge 28 ved rigtig god
hjælp fra Kim, Johanne og Jakob. Det var dejligt at
se de deltagende børns entusiasme og boldglæde.
Det samme gjorde sig gældende de to følgende
uger, hvor Mike havde allieret sig med DHF Kreds 6
for at låne traileren med Håndboldkaravanen. Målgruppen her er normalt 7-12-årige børn, men Endelave fleksibiliteten gjorde, at der både kom lidt yngre og lidt ældre børn med og alle fik nogle dejlige
timer med håndboldleg og lidt afsluttende kamp de
fire formiddage, hvor karavanen var åben.

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 20 20 28 44

Foto: Sonja Elgaard

MØLLEHUSET
Øl–
Øl
– og Vinstue
Vesterby 50
8789 Endelave

Tlf. 51 46 46 19
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august - september 2020
Natur på godt og ondt
I det seneste halve år er naturen vendt tilbage. På godt og ondt. Som et
vilkår, der både rummer velsignelse og forbandelse. Vi har genopdaget
den danske natur som et mål for aktiv ferie, og markerne velsigner os
her til høst med de afgrøder, vi ikke kan undvære. Men de seneste måneder har lært os – hvis vi skulle have glemt det – at naturen også er
farlig, dødsensfarlig. Ligesom den velsigner og giver liv, er naturen
også meget ofte skyld i livets ophør.

”Mennesket mellem loven og evangeliet”
Sidefløj fra Endelave Kirkes alter

I Danmark plejer naturen ikke at være farlig. Jo, det oprørte hav måske. Og enkelte vilde planter og svampe kan ved indtagelse forårsage
forgiftning. Men vi har ingen løver, flodheste, glubske hajer eller malariamyg. Vi behøver ikke frygte bid fra giftslanger og edderkopper
eller stik fra skorpioner og insekter. Vores vilde dyr og insekter er
ufarlige, med mindre man har allergi. Alligevel lurer der under overfladen en fare, vi ikke uden videre kan se: Flåter, bakterier, vira. For
ikke at tale om tiden, der bare går og går og derved bliver den største
trussel mod livet.
Naturen rummer både velsignelse og forbandelse, og livet udspiller sig
et sted derimellem. Det kan godt være, at vores sind har svært ved at
acceptere den kendsgerning, at vi mennesker selv er natur. Noget tyder
i hvert fald på, at vi bruger sproget, som stod vi uden for naturen. Vi
kan fx sige ”vi går ud i naturen” eller henvise til ”naturen omkring os”.
Ligesom vi også gerne definerer natur som det, der er uberørt og upåvirket af menneskers indflydelse.
Det stemmer egentlig meget godt med bibelen (i den såkaldte anden skabelsesberetning i 1. Mosebog kap. 2), hvor det
første menneske, Adam, blev formet af ler og indblæst livsånde. Først derefter kunne Gud tillade, at naturens planter
voksede frem. Det skulle nemlig være menneskets opgave at kultivere og kontrollere og sætte grænser for naturens vildskab. Det gik som bekendt helt galt dengang, for mennesket kludrede i det, og naturen blev ikke kun en paradisisk velsignelse men også det modsatte. Himmeriget fik sin modpol, helvede kom til. Man kan sætte ord på: tårer, sved, fjendskab, frygt, smerte, død, sorg, sult, sygdom, aldring. Naturen bliver livstruende, og dermed noget vi skal beskytte os
mod. Som konsekvens af syndefaldet bliver det oplagt at betragte naturen som noget forskelligt fra mennesket.
Men vi kan ikke nægte, at vi selv er natur. Lever i den og af den og som den. På godt og ondt. Og hvis vi ikke tænker os
godt om, risikerer vi, at naturen går hen og alene bliver vores forbandelse og ikke også vores velsignelse. Efter syndefaldet er den begge dele. Den ligner et træ, der har både visne og grønne grene, et træ, der både kan give, men også tage
liv. Men tænker vi os om, er der chance for at livets grønne side fortsat findes og ovenikøbet bliver den dominerende.
Jesper Hyldahl, sognepræst.

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

Valg til menighedsråd
Der er kommer ny lov om valg til menighedsråd. Der skal nu holdes et orienteringsmøde samt en valgforsamling, hvor man laver en
liste til valget.
Hvis der indleveres en liste efter valgforsamlingen, så kan der blive afstemningsvalg.
Onsdag d. 19. august kl. 19.30 i Præstegården er der orienteringsmøde.
Her beskrives hvad der er sket og skal ske i den kommende periode. Kom og få en snak om fremtidens kirke på Endelave.
Onsdag d. 16. september kl. 19.30 i Præstegården holdes valgforsamling.
Her skal vi lave opstillingsliste med stillere og suppleanter.
Det siddende menighedsråd er alle villige til at tage en periode mere, så du kan godt dukke op uden at risikere at blive valgt, med
mindre du gerne vil.
Vi serverer kaffe og kage til arrangementerne

Høstgudstjeneste
Søndag d. 4. oktober kl. 11.15 er der høstgudstjeneste i kirken.
Her medvirker Cantica Børnekor under ledelse af Nicolai Skovgaard Nielsen. Cantica Børnekor holder korweekend på Endelave og bruger tiden til at forberede sig
til høstgudstjenesten, så den kan blive smuk og festlig. Til daglig har koret hjemme
i Vor Frelser Kirke, Horsens.

Sogneudflugt fredag d. 25. september
Udflugten i år går til det nordlige Fyn, nærmere bestemt Kerteminde.
Vi tager med morgenfærgen kl.6.30 og nyder kaffe og rundstykker på færgen.
Vi sætter os i den ventende bus i Snaptun og kører derefter de få kilometer til
Uth kirke, hvor vi synger morgensang.
Derefter kører vi til Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Johannes Larsen er en
berømt dansk maler, især er hans fuglebilleder ud over vandet ved Kerteminde
berømte. Vi kender Johannes Larsen fra hans tegninger på Endelavefærgen.
Han og Achton Friis var på sommertogt til Endelave i 1922.
Er man kaffehungrende, er der en cafe på museet.
Vi satser på at bestille en times rundvisning.
Efter museet fragter bussen os til et frokoststed.
Velforsynede og med fyldte maver skal vi dernæst besøge Fjord & Bælt.
”Fjord & Bælt´s formål er, gennem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande samt forbedre havpattedyrs vilkår
i Danmark og andre steder i verden”. Hovedattraktionen er marsvin.
Vi satser på at bestille en times rundvisning.

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

AUGUST
søndag d. 2.

8. søndag efter Trinitatis
kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 9.

9. søndag efter Trinitatis
kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard

søndag d. 23. 11. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

SEPTEMBER
søndag d. 6.

13. søndag efter Trinitatis
Bettina Erbs Hillers

Klokken 16 lukker Fjord & Bælt, og turen går atter tilbage mod Snaptun,
hvor vi skal med færgen, der afgår kl.18.50.

søndag d. 20. 15. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl

Deltagerbetaling: 200 kr/person, som opkræves i bussen. Betalingen dækker bus,
morgenkaffe med rundstykke på færgen, frokost med 1 øl eller vand, samt besøgsudgifter vedrørende Johannes Larsen Museet og Fjord & Bælt.

OKTOBER

Tilmelding til udflugten senest den 18.september til
Birthe Olsen. Telefon 24484220.
Vi ser frem til, at mange slutter op om udflugten, som plejer at være
fornøjelig og udbytterig.

søndag d. 4.

Høstgudstjeneste - se omtale
Karen Holdt Madsen

Menighedsrådet.
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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

10.995,10.995,-

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

12

NY BADEBRO
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Ny badebro ved Lynger Strand
Når du sidder og læser dette nummer af Endelavebladet har der været indvielse 21.07.2020
af en helt ny badebro for enden af Brombærvej. Broen er en Flexbro på 22,50 meter lang
og 1,32 meter bred. Den er monteret med et
tovgelænder og bred badetrappe.
Broen skal sikre alle (også de gangbesværede) en sikker adgang til havet over de mange
sten der findes på stranden ved Lynger og
samtidig blive et samlingspunkt for at sikre et
bedre sammenhold og opbygning af netværk
og nærvær.
Broen er sat op af en række ildsjæle fra
Grundejerforeningen Lynger og finansieret
med et flot tilskud på kr. 25.000 fra Tryg
Landsby puljen.
Vi glæder os til at bruge broen og ønsker alle
en fantastisk sommer og efterår på Endelave!
Grundejerforeningen Lynger
Foto: Mike Thygesen
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NATUREN OMKRING OS
Nej, hvor har jeg haft svært ved at komme i gang
med at skrive. Vi har næsten holdt os i isolation
hjemme i vores egen hule! Vandet rundt om det
meste af øen var fyldt med grønalger, så jeg helt
havde opgivet fiskeriet, og humøret var derfor helt
nede på skalaen. – Men en cykeltur forleden fik mig
på bedre tanker. De mange blomsterstriber langs
mange kornmarker, vekslende med naturens egne
vilde planter, kunne få humøret tilbage igen. Især
den smukke cikorie stod og lyste op langs vejene
med sine blå blomster. – Tidligere på året var det
valmuerne og kornblomsterne, som fik lysten til at
komme uden for døren tilbage.
Jeg har fået høstet nogle af mine favorit-planter til
urtesnapsene. Strandmalurten blev hentet hjem
tidligt i foråret, og den højnede glæden ved frokostens sildemadder; købesild – jeg har kun fanget en
enkelt sild. Prikbladet perikon stå nu langs mange
veje, men jeg nøjes med at plukke i vort eget lille
bed i urtehaven, som ikke har været udsat for bilos, så jeg undgår blyforureningen, - tung i bagen
kan man hurtigt nok blive. De grønne valnødder er
plukket, skåret i kvarte stykker og lagt i et glas
med Brøndums snaps (den brune) og to skefulde
honning. Jeg kan så følge udviklingen mod den
skønne likøragtige snaps, som nydes til julefrokosterne. Først grønlig, så brun og senest helt sort.
Sidste år kom jeg for sent ud efter valnødder, og de
var allerede blevet med hård skal, så resultatet
blev meget mislykket. Tidligere har det været aller-
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sidst i juli og første uge i august, at de skulle plukkes. Nu er det ca. 14 dage før, det skal ske. – Slåenbuskene ser ikke ud til at ville bære bær i år. De
hviler måske ud efter sidste års overdådige mængde bær, som de bar i den tro, at de ville gå ud på
grund af forrige års tørke. Måske gemmer der sig
en lille smule i fryseren endnu.
Kaninerne trives godt, - også i vores egen have, så
græsset bliver klippet ned i passende højde, og jeg
slipper for at slå græs så tit, - det er kun blevet til
2 gange indtil nu. Jeg drømmer om at omdanne en
del af haven til en ukrudts-mark, med mange vilde
planter. Hvor er mælkebøtterne dog blevet af? Tidligere var de jo næsten overalt, men nu skal man
næsten lede efter dem, og vi har ikke sprøjtet for
dem; ingen gift i vores have. Katten ”Flintstone”
gør ellers et hæderligt forsøg på at holde antallet af
kaniner nede. Vi bliver gerne præsenteret for et
halvt fortæret kaninlig hver morgen, når vi kommer
ned fra sovekammeret, hvor katten ikke har adgang. Kaninresterne bliver verfet ud på græsset i
havesiden, hvor det hurtigt bliver fjernet af kragerne.
Vi ser ikke meget til rådyrene her ude vestpå. Dog
troede vi, at råen, som spiste vores strøede æbler,
ville læmme i haven eller i kornet lige nedenfor. Det
skete dog ikke, og vi har ikke set noget til hende
siden april. En ting er dog til det bedre. Der er ikke
så mange flåter i området. Katten har ikke så man-
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Foto: Karsten Kragh Hansen

ge siddende i pelsen, som jeg må tage med tang, Min nabo Lars, som dyrker grøntsager, slipper vist i
og nu er det kun frøene af burresnerren, som jeg år for kålsommerfuglenes larver, da jeg ikke har
må hjælpe ham af med.
set en stor kålsommerfugl, og det mest er den,
som plejer at plage ham, men jeg har måske opDet første hold rejer er trukket ud på dybere vand holdt mig for meget indendørs.
for at komme af med æggene. Næste hold er kommet ind, og har fået røde rogn. Det er en mindre Vil du til Endelave og nyde sommeren sammen med
reje-bølge, og man skal nok snart ud efter dem, da os fastboende, må du huske at bestille plads i god
nogle af dem allerede har fået mørke æg, og det tid, også selv om du er gående. Ellers kommer du
varme vand fremskynder æggenes udvikling.
måske ikke med, da det er begrænset hvor mange
Jeg hører heldigvis, at der fanges havørreder rundt folk, der må tages med. Max 150. Og du risikerer
omkring, så forholdene må jo have bedret sig me- at kunne få bilen med uden selv at kunne komme
get. Det er også ved at være ved den tid, hvor ma- med. ”Først til mølle princippet” gælder.
krellerne begynder at optræde ved vores kyster.
Jeg vil nøjes med at fiske ude i bugten omkring bø- God sommer!
jen ved Terneøen. Jeg skal have flyttet min lille jol- Børge Birkmose
le ud til havnen, så jeg kan sejle ud herfra. Så kan
jeg udnytte min elmotor med akkumulator og hvile
armene lidt. Og kan jeg så have mine redskaber i
fred for sælerne, som jo nok kommer tæt forbi på
deres vej til deres fangstpladser, - de skal jo have
noget at spise, og de kan ikke stå for let fangede
fisk.
Vi hører fra andre egne af landet, at der er problemer med sommerfuglene. De forsvinder på mystisk
vis sammen med mange andre insektarter. Især
går det ud over bier og hvepse. Dog har jeg stadig
problemer med murbier, som gnaver sig ind i fugerne mellem stenene. Tidligere er jeg blevet reddet af snyltehvepse, som optrådte i 4 forskellige
arter, og de fik gjort kål på bierne, så jeg havde
fred nogle år. Jeg har kun set en af arterne i år, og
de kan nok ikke komme over hele murværket. –
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
Hans Jensen – en foregangsmand for 200
år siden

Hans Jensen blev født i 1781 i Nørreby i Klinte
sogn på Nordfyn, som søn af fæstebonden Jens
Hieronimussen og hustru Anne Ottesdatter. Før
ham fik forældrene fem drengebørn, der alle døde
inden for deres første leveår. Hans var karl på faderens fæstegård i en årrække, og i 1804 blev han
med forældrenes accept gift med Apelone Nielsdatter født 1773 i Engeldrup i Grindløse sogn på Nordfyn. ”Den Glæde varede meget kort 11 Måneder og
10 Dags Ægteskab blev kuns vorres lykkelige Låd,
da hun døde i Barns Nød” skrev han senere i sine
erindringer, der i 1946 blev udskrevet af Søren
Schou Christiansen.
”Da jeg var 30 år fæstede jeg min faders gård, og
givtede mig med min nuværende kone Kiersten
Sørensdatter Gylling, som den gang tjente i Fyen.
Hun var fød i året 1782 på Endelave, som Datter af
Selvejer Gårdmand Søren Nielsen Gylling og Hustrue Kirstine Nielsdatter, sammesteds. Vi blev viede i Kapellet til Herregården Einsidelsborg i Krogsbølle sogn på Nordfyen.” Sammen fik de to børn:
Apelone i 1812 og Jens Johan i 1815. Gårdmand
Søren Nielsen Gyllings gård lå, hvor husene Vesterby 9 og 11 nu står.
”I Året 1814 d: 18. Juli fløttede vi til Endelave, for
at overtage min Kones Fødegaard, efter Hendes
Faders Ønske. Der kjempede jeg mod Tusinde
ubehageligheder, som ganske Fremmed og armod
nærmede sig. I Året 1821 blev jeg ansat som Toldopsynsmand på Endelave. Denne post beklædte
jeg indtil Krydsfartøjerne udkom 1826”. .I 1822
blev han udnævnt til Sognefoged på Endelave, og
han fik senere flere andre tillidsposter. I 1841 blev
han tildelt Dannebrogsorden.
Kongen bestemte i 1791, at der i hvert sogn i landet skulle udpeges en sognefoged, og i 1793 fik
sognefogeder ansvaret for biveje, der er offentlige
veje i lokalområdet, som skulle ordnes ved pligtarbejde fordelt efter ejendommenes dyrkningsværdi.
Hvervet som sognefoged gav ham dog problemer:
”Indtil Året 1841 forregik intet, når undtages den
ubehagelige Vej-sag, Præstebroen kaldet, som heele Øen var eenig i at ville afsætte mig ved Her-

Hans Jensens gård set fra tingbanken øst for kirkegården.
Tegning af Søren Schou Christiansen
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redsfogeden og Vejen omgjordt. Det skaffede mig
mange Ubehageligheder ved minne Forresatte. Jeg
vil ikke give efter, og endelig fik vi Cancelliets Resolution, at Vejen skulde forblive, som den af Sognefogden var anlagt.
Det drejer sig om den lavning, der fra Kirkebugten
strakte sig ind mellem kirken og præstegården, og
videre til Østre Kær. Her var et vadested, hvor der
hvert år blev kørt nogle læs tang på, så det var
passabelt. I 1840 blev den såkaldte Præstebro
bygget her som en del af omlægning af øens veje,
hvor Hans Jensen fik rettet vejene ud og belagt
med sten og gruslag. Arbejdet blev pålagt og udført af øens beboere, som dog protesterede voldsomt og klagede til amtet, og sagen måtte helt til
København, før den blev bilagt til fordel for Hans
Jensen. Vandet fra Østre Kær løber nu mod havet
gennem et rør under vejen, som her går på en lav
vejdæmning.
Hans Jensen var en driftig mand. I 1814 overtog
han sin kones fødegård. I 1823 købte han møllen
på Endelave, der lå på Suderbjerget ved siden af
Vesterby 62. I 1832 fik han kongelig bevilling til
værtshushold og gæstgiveri på Endelave. Det foregik i gårdens sydlige længe, hvor der også var
dansestue. Men landbrug var hans primære erhverv. Driften af gårdene på Endelave var fra gammel tid bundet af landsbyfællesskabet, og at jorden var ejet af godsejeren. Den enkelte gårds agre
lå som talrige smalle strimler flettet ind imellem de
andre gårdes agre. Det sikrede en vis høst hvert
år, men det hindrede udvikling og nytænkning.
Jorden på Endelave blev udskiftet i 1796. Hvis
gårdmanden også blev selvejer, kunne han nu arbejde for at forbedre gården og selv høste udbyttet
af det.
Det vigtigste resultat af gårdens drift var den daglige føde for gårdens beboere. I 1834 bestod husholdningen af Hans på 53 år, hans kone Kirsten på
50, deres datter Apelone på 22, deres søn Jens
Johan på 18, Hans’ svigermoder Kirsten på 85 og
to tjenestefolk: Hans på 37 og Bodild på 22. Vi kan
i Hans Jensens erindringer læse om gårdens indtægter og udgifter i nogle få år. Regnskabet viser,
at husholdningen var selvforsynende med fødevarer – bortset fra kaffe og sukker.
Gårdens indtægter bestod overvejende af
salg af gårdens planteprodukter (tdr.:
tønder, skp.: skæppe = 1/8 tønde):
1817: 4 tdr. rug, 8 tdr. hvede, 6 tdr.
havre, 19½ tdr. boghvede, 1 hest. 1818:
10 skp. rug, 4½ tdr. hvede, 4 tdr. havre,
1 td. byg, 4 tdr. boghvede, 12 pund kløverfrø, 3½ skp. sennep, 5 skp. hørfrø, 2
køer, 1 fjerding smør, noget flæsk, brød
og smør. 1819: 9½ tdr. hvede, 2 skp.
hørfrø, 1 skp. hampefrø, 1 td. sennep,
106 potter honning, 4 stude, 1 hest, 1
svin. 1838: 13 tdr. rug, 9 tdr. hvede, 10
tdr. ærter. 1839: 16 tdr. rug, 14 tdr.
hvede, 43 tdr. byg, 1 td. ærter.
Hans Jensen dyrkede de traditionelle
kornafgrøder rug, hvede, havre og byg,
men også boghvede, som er en fynsk tra-
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dition. Disse afgrøder blev dyrket i landsbyfællesskabets tid før udskiftningen i 1796. Desuden avlede han i perioder flere nye afgrøder til salg: frø af
kløver, sennep, hør, hamp og ærter. De blev først
introduceret i landbruget, da bønderne blev frigjort
af landsbyfællesskabet og derved fik rådighed over
egen jord. Hans Jensen var en driftig bonde, der
ville afprøve tidens nye muligheder, og det omfattede nye frøafgrøder og en tid også bier.
Hans Jensens jord tilhører nu Pilegården, Matr. Nr.
25a. Den ligger langs østsiden af vejen Vesterby
ned til og med lejr-området. I 1818 var der to lave
fugtige områder på grunden, som ikke kunne dyrkes, men i 1865 var der gravet tre grøfter, og hele
matriklen kunne nu dyrkes. En tilsvarende udvikling
kan følges over det meste af Endelave. Mange grøfter på øen er siden erstattet af og suppleret med
drænrør. De cylindriske drænrør af brændt ler blev
opfundet i England i 1842, og de blev produceret
på danske teglværker fra 1860’erne. Det drænede
areal i Danmark blev stærkt øget i 1870’erne og
igen midt i 1900-tallet for at bortlede skadeligt
vand fra markerne. De dyrkede planters rødder har
behov for ilt i jorden, og der er ingen ilt i jordlag,
som er fyldt med vand.
Mellem 1818 og 1865 blev der også gravet mergel
på Hans Jensens jord i en mergelgrav i den østlige
side af grunden, hvor der stadig er et vandhul. I alt
19 mergelgrave blev etableret på Endelave mellem
1818 og 1865, og de fleste ligger stadig som vandhuller spredt ud over markerne. Mergel er en finkornet naturlig lys blanding af kalk og ler, som findes mange steder i landskabet. Efter 2. verdenskrig
benytter man i stedet jordbrugskalk, som er lettere
at håndtere. Den udvindes bl.a. i Nordjylland.
Kalk hæver jordens pH og frigør derved jordens
plantenæringsstoffer, så markens afgrøder vokser
bedre. Det er dog en kortsigtet gevinst, hvis der
ikke samtidig tilføres ekstra plantenæringsstoffer.
Det kan ske ved at dyrke kløver og ærter, hvis rødder binder luftens kvælstof, så jorden på sigt tilføres nitrat. Kløver dyrkes gerne sammen med græs,
som foder til kreaturer. Vi kan se, at Hans Jensen
dyrkede både kløver og ærter. Hø fra marker og
enge blev brugt til vinterfoder, og møg fra dyr og
mennesker kom via møddingen ud på markerne, til
sikring af jordens frugtbarhed.

Foto af Hans Jensen som ældre mand med hæderstegn

Det gik godt for Hans Jensen, og i 1841 nedbrød
han gårdens stuehus og byggede et nyt på grunden. Det svarede stort set til forgængeren med
stråtag og bindingsværk med eg for neden og fyr
for oven, men nu med murede tavl i stedet for klinede tavl. Der blev indbygget den traditionelle store bageovn, men der var også komfur, som var et
nybrud på den tid.

Hans Jensen overdrog i 1847 sine ejendomme til
sønnen Jens Johan Jensen mod at få en god aftægtskontrakt og en sikret arv til datteren. I 1851
afsluttede han sine optegnelser om sit levnedsløb,
og måske sørgede han ved den lejlighed for at blive
I 1819 købte han to plove på Nordfyn, hvoraf den afbildet med det dengang meget moderne fotografi.
ene var en engelsk plov. Fra middelalderen blev Hans Jensen ville sikre sit eftermæle som hædersmarkerne pløjet med hjulplove, der var store og mand. Han døde i 1856 som 75-årig.
tunge og krævede 4-6 heste og 2-3 mand. De blev
frem mod midten af 1800-tallet afløst af lettere og Gården i byen blev i 1905 solgt til kommunen og
mere effektive svingplove efter engelsk forbillede, blev revet ned, og bedriften blev som en af de sidder krævede 2 heste og en mand. Det betød dybere ste i byen udflyttet ud på marken, nu Vesterby nr.
pløjning og sammen med mergling og dræning gav 49, Pilegården. Skanderborg Amt opførte i 1905 på
det bedre vækstbetingelser for afgrøderne, men en del af grunden et hus, Vesterby 11, til øens jorogså masser af hårdt arbejde. Høstudbyttet i Dan- demoder. Senere blev et nyt hus, Vesterby 9, opmark voksede fra sidst i 1700-tallet til det tredob- ført svarende til den nordlige ende af det gamle
belte i 1850, og der var fra 1830 god afsætning for stuehus. Denne artikel er den første af en række
dansk korn på det engelske marked. Vi kalder den- om landbrug på øen.
ne opgangstid 1830-1870 for kornsalgsperioden.
Hans Jensen var en lokal foregangsmand i denne Anders Grosen
udvikling.
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•

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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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

Bjarne Vad

22 82 70 68

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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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
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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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