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Mit navn er John Simonsen. Min bedre halvdel hed-
der Karin. Vi boede og arbejdede på Endelave fra 
1970 til 1986. Vores datter Birthe startede i 2. klas-
se, og sønnen Torben i første klasse, da vi kom til 
øen. 
 
Jeg var Styrmand/Skipper på Færgen ”Ravnsborg” 
og ”Endelave”. Jeg husker tydeligt den dag, da vi 
ankom til øen med vort flyttelæs. Det var før der 
var et færgeleje, kun en udgravning i kajen med to 
svære planker, som man skulle køre i land på fra 
styrbords side. 
 
Vores flyttebil stak ca, 1,5 mtr. ud over siden, så 
der skulle dygtighed til at lægge til, så bilen lige  
ramte hullet. Der var man heldige på Endelave med 
en helt fantastisk dygtig skipper, nemlig Harald Sø-
rensen. Ham var det en fornøjelse at sejle sammen 
med, og Harald var en stor kapacitet for øen. Altid 
hensynet til at betjene øboerne kom i første række, 
og det forlangte han også af besætningen. Jeg har 
ofte senere tænkt på, om alle endelavitterne var 
helt klar over, hvor dygtig og samvittighedsfuld han 
var.  
 
Vi skulle hjælpe til med lastning og losning, også af 
dyr til slagteriet osv. Køer og heste stod bundet i 
siden af færgen til et påsvejst rundjern i hver side 
af casingen, og grisene var i bure med plads til 10 i 
hvert bur. Burene blev så kørt ombord med trucken 
og stuvet helt ude fra agterenden, vi havde ofte 10 
bure med. 
 
Når vi så havde losset i Snaptun skulle hele dækket 
spules rent for efterladenskaberne fra dyrene, og 
det løb direkte ud i fjorden, mens vi sejlede til Hor-
sens.  
 
Jeg husker en morgen, vi var lige drejet ind i fjor-
den. Der stod en håndværker i styrehuset, (de kom 
tit op og fik en sludder på turen, ret hyggeligt). Så 
siger han pludselig ”Der svømmer en gris agteru-
de”. Jeg kunne godt høre på hans tonefald, at det 
ikke var for sjov. Jeg stoppede maskinen og kigge-
de efter grisen. Den svømmede målbevidst ind mod 
land ude ved batterierne, og der kunne vi ikke flyde 
med færgen. Den havde haft held til at kravle over 
lønningen ude agter. Vi prajede en lille motorbåd 
og bad dem om at slå et tov om grisen og trække 
den ud til os. Det gjorde de. Så skulle vi have den 
ombord igen, så vi åbnede bovporten og kunne løf-
te den de to-tre meter op på dækket igen. Det gik 
fint, men Duddi og Jeppesvend havde nu nok øjne-
ne et lidt andet sted, for damen i motorbåden var 

nemlig topløs. 
 
Det var nogle gode år vi havde på Endelave. Jeg 
husker den første gang, vi blev inviteret til privat 
fest hos Nis Købmand og Birgit. I entreen stod der 
en øl, som vi skulle have med ind. Bordet var dæk-
ket med aviser som dug. Vi fik paptallerkener og 
ikke andet, så kylling og alt tilbehør måtte vi spise 
med fingrene og tørre i aviserne, når vi blev for 
fedtede. Det var en rigtig god måde at blive rystet 
sammen på, og det startede et langt venskab med 
alle som var med den aften. 
 
Vi var et hold som fik dilletanten op at køre på øen 
igen efter lang tids pause. Vi fik tømreren i Snaptun 
til at lave både bund og flytbare sider, som vi hav-
de meget glæde af i rigtig mange år, gad vide om 
det stadig eksisterer? 
 
I 1973 byggede vi et Hosbyhus på Kongevejen 49, 
hvor vi boede indtil vi forlod øen, da jeg fik en stil-
ling som Overfartsleder og skipper på ”Tunø-
færgen”, hvorfra jeg gik på pension i 2003. 
Nu bor vi i Hou, og har en god alderdom med man-
ge aktiviteter. Vi har blandt andet lavet et foredrag 
om vores tid i småskibsfarten, som vi har holdt for-
skellige steder, bl.a på Marstal Søfartsmuseum, for 
at få det blåstemplet som Dansk Søfartshistorie, da 
det er en tid, 
som aldrig kom-
mer tilbage. Vi 
skulle have holdt 
det for 2 x 80 
elever fra Skole-
skibet 
”Danmark”, men 
så kom coronaen 
desværre i vejen, 
så det må vente, 
til der bliver lidt 
mere ro på. 
Jeg vil gerne give 
stafetten videre 
til vores datter 
Birthe Sørensen. 
 
John Simonsen 
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Harald og jeg står på isen ved siden 
af færgen på Endelave  



 

 3 

TRÆNINGSREDSKABER PÅ ENDELAVE HAVN 
Tryg Landsby og Landsbyer i bevægelse har været 
så venlige at donere en klækkelig sum til projekt 
’Træningsredskaber på Endelave’. Redskaberne vil 
være tilgængelige året rundt og kan derfor benyt-
tes, når det passer brugerne.  
 
Målet er, at træningsredskaberne skal motivere til 
leg og bevægelse – både for dem, der ikke naturligt 
dyrker motion og for den aktive idrætsudøver. Alle 
kan være med, uanset alder og fysisk form. 
Der er endnu ikke helt nok finanser til at etablere 
de 5 redskaber, så i øjeblikket drysses ansøgninger 
ud i den forunderlige verden, hvorfra der deles pen-
ge ud. 
Horsens Kommune har på forhånd godkendt place-
ring af motionsparken - nemlig vest for servicebyg-
ningen. Så snart pengene er i hus, forventes pro-
jektet at blive effektueret.  
 
Hanne H, tovholder på projektet 

Deltidsmedarbejder søges til Endelave Læge-
urtehave. 
 
Endelave Lægeurtehave:  ligger i gå afstand fra 
havnen og er et fast programpunkt for mange turi-
ster på øen. Selve lægeurtehaven rummer cirka 
250 forskellige planter og dyrkes økologisk.  
Den er opdelt i en temahave med planter fra Ende-
lave og en historisk have med lægeurter fra hele 
verden.  
Havens café bliver bortforpagtet hvert år og havens 
lille butik drives af lokale, som sælger egne produk-
ter 
 
Jobbet: Vi søger en medarbejder 10 timer/uge i pe-
rioden 1. marts til udgangen oktober. Arbejdet be-
står i pasning og udvikling af haven, idet hækklip-
ning løses af andre. Det vil være en fordel, hvis du 
kan holde Lægeurtehavens hjemmeside opdateret, 
og du får gode muligheder for at udvikle haven  og 

måske bruge stedet som udgangspunkt for egne 
turistinitiativer.  
 
Lønnen: 150 kr /time plus feriepenge.  
Tiltrædelse: 1. maj 2021.   
 
Stillingen bliver ledig, fordi den nuværende medar-
bejder går på efterløn. 
Henvendelse:  
Lægeurtehavens formand Dorte Knudsen  
tlf 2984 6772 - mail: DorteEndelave@live.dk 
 
Ansøgningsfrist: 1. januar 2021.    
Ansøgningen sendes pr mail:  
info@endelave-laegeurtehave.dk   

Bor Julemanden på Endelave? 
Hvis I har børnebørn på besøg juleaften har I må-
ske lyst til at få besøg af julemanden og hans nis-
sevenner? Det foregår udendørs foran jeres hus i 
tidsrummet mellem kl. 18 og 21. 
Senest d. 18. december skal I tilmelde jer hos ju-
lemandens sekretær Adam på 2910 1553 
 
Hvis julemanden har tid, besøger han også gerne 
huse, hvor der ikke er børn. 
 
Julemanden mangler nissehjælpere, så hvis du bor 
alene og ikke holder jul, er du velkommen til at 
være med. 
 
Julemanden beder alle på Endelave om at krydse 
fingre for snevejr juleaften. Hvis det ikke bliver 
snevejr, vil julemanden gerne tømme jeres hulle-
maskiner for små hvide papir”huller”. 
 

Evt. papir”huller” 
samt julegaver stil-
les udenfor huset, 
så julemanden kan 
finde det. 
 
Julemanden mang-
ler kostumer til sig 
selv og nisserne, så 
hvis du har noget 
liggende, der må 
lånes ud, ring gerne 
til julemandens se-
kretær. 
 
Julemanden og 
hans hjælpere 
overholder selvføl-
gelig corona-
restriktionerne.  

TRÆNING PÅ HAVNEN 
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LÆGEURTEHAVEN 
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JULEMANDEN KOMMER! 
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Placeringen på havnen  
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, 8789 Endelave 

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

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

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

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

Ø-BUTIKKEN 
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Går du og sysler?  
Måske har du så lyst til at være med i butiksfælles-
skabet i Ø-butikken. 
 
Der er følgende kriterier: Du skal være bosiddende 
på øen, og de varer der sættes på hylderne skal 
være produceret på øen eller af produkter på øen. 

Måske sysler du ikke, men vil gerne tage en tørn 
med at passe butikken, gerne mere end en enkelt 
dag, så du kommer til at føle dig dus med kasseap-
parat og øvrige procedurer. 
 
Har det interesse, kan du kontakte Hanne Nyholt 
hannenyholt@gmail.com eller tlf. 21770740. 

Grundloven 
Man skal grundloven holde 
Med alle til rådighed stående kræfter 
Selv om folk - måske - vil dø til hobe 
Hvis ikke de dyrplagne, underskuds-
givende 
myriader af Mink  
slås ned lige straks 
og grædende avlsfolk 
får kompensation for resten af livet 
og mere til. 

Afsked med stjernerne 
før alt snart går i sort 
 
Orion løsner sit bælte 
Dolken falder til Jorden 
Betelgeuze blusser 
Begyndende nova? 
Rigel raser i hvidt 
Sirius strejfer Sønderhavet 
 

Cassiopeia og Karlsvogn 
kører modurs 
om stjernen mod Nord 
mens Vega nær zenith mod syd 
Og Deneb der osse står højt 
Ser skævt ned 
mod Altairs spids 
af Sommertrekanten 

Jørgen Fugl 

De kolde kaniner holder varmen  
Efter en slatten Covid-sæson, hvor vi medio marts måtte lukke sau-
naen, genåbnede vi i uge 42 - efter endnu et gæstfrit sommerophold 
hos Maja og Keld ved Kærhuset.  
Ud fra et forsigtighedsprincip (nyt ord i verdenssproget) er saunaen 
foreløbig forbeholdt kolde kaniner og deres gæster - og er altså ikke 
som tidligere offentlig tilgængelig. Vi saunerer på skift - højst 4 ad 
gangen, med sprit og kolde afvaskninger.  
Til gengæld holder vi saunaen kørende, indtil alle har opnået opti-
malt velvære i kombinationen koldt og varmt. 
 
I skrivende stund tæller ’De kolde kaniner’ 37 medlemmer - og der 
er plads til flere.  
Ring til ét af telefonnumrene på sauna-døren eller skriv til dekolde-
kaniner@endelave.com,  
hvis du er interesseret.  
Varme hilsner og god jul 
Havudvalget - de kolde kaniner  

DE KOLDE KANINER 
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Foto: Helle Koefoed  
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KANINOEN 
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Kaninoen og betydningen af et navn 
 
Kaninoen er en vandretur Endelave Rundt. ”Vi 
har jo altid gået øen rundt,” siger nogle lokale 
med rette, ”vi kaldte den bare ikke noget.” Men 
med Kaninoen har turen fået et letforståeligt 
navn, der indfanger, hvad Endelave har at tilby-
de: Ro, varieret natur og en god, lang vandretur 
med mulighed for at se vilde kaniner.  
 
Da jeg begyndte at gå øen rundt var det med start 
ved vores sommerhus på Hjertegræsvej 17, der ligger 
ud til vandet. Et samspil af tilfældigheder og held be-
tød, at vi i maj 2016 kunne sætte vores underskrifter 
på købsaftalen til det sommerhus, som vi så første 
gang halvandet år tidligere. Vi elsker det stadig og er 
så heldige, at vores tre sønner også synes, der er 
skønt på Endelave. Lynger er dyreliv, troldeskov, 
brombær og hulsten. Vi ser mod vandet gennem en 
port af krogede egetræer. 
 
Mine vandreture går ofte mod Louisenlund. Den tidli-
gere feriekoloni betyder noget særligt for mig, fordi 
den for mange år siden bragte min familie til Endela-
ve. Min mormor og morfar, Nova og Nils Juel Morten-
sen, kom første gang til Louisenlund som frivillige på 
feriekolonien drevet af Børnenes Vel i 1951. I 1955-70 
var de forstanderpar. I 1966 købte de sommerhus på 
Vesterby, hvor jeg hver sommer tilbragte en herlig 
uge hele min barndom. I dag bor min morbror Jens i 
huset. 

 
Vandreture mod 
stress 
I foråret 2017 udvikle-
de mine gåture sig til 
at blive lange vandrin-
ger, efter jeg forlod 
mit daværende job 
med en stresssygemel-
ding. Vandreturene på 
Endelave blev en væ-
sentlig del af at kom-
me mig og blive hel 
igen. Roen og den 
smukke natur var en 
lise for mig, og jeg til-
bragte mange timer i 
vandrestøvler langs 
kysten. Følelsen af 
vind i ansigtet og sten 
og sand under fødder-
ne rensede hovedet 
som intet andet.  
 
I maj 2018 skrev grup-
pen bag Aktiv Ø ud til 

alle husstande på Endelave og opfordrede til at kom-
me med nye idéer til aktiviteter i sommeren 2018. Jeg 
havde lyst til at bidrage med mine gode erfaringer 
med at gå, så jeg skrev til Sonja Elgaard, at jeg ville 
foreslå to gåture: Endelave Rundt og Øvre Rundt. 
Sonja sagde ja tak til gåturene og fra Aktiv Ø forslog 
de, at Øen Rundt blev kaldt Kaninoen i stedet. Jeg var 
vild med navnet og associationerne, det gav. 
 
Ilddåb som vandreleder 
Jeg gik ruten flere gange med nye øjne, for hvordan 
skulle den være, når andre skulle med? Da turen om-
kring Kloben og Klinten er det hårdeste stykke at gå 
pga underlaget, besluttede jeg, at vi skulle få den del 
overstået i starten af vandreturen. Jeg skrev et indlæg 

om turen på min 
egen blog og delte 
det i nogle vandre-
grupper på Face-
book. Så var det ba-
re at vente og se, 
hvor mange der hav-
de lyst til at gå med 
på den første Kani-
no. 
 
Det viste sig at være 
32, så jeg havde no-
get af en ilddåb som 
vandreleder. Siden 
har jeg gået både 
Kaninoen og Mini-
Kaninoen (som turen 
Øvre Rundt nu er 
blevet navngivet) 
mange gange. I dag 
indlægger jeg flere stop til at guide og fortælle om 
Endelave, mens vi går rundt. Mange vandrere vælger 
at gå turen alene, så dem der vælger en tur med 
guide gør det, fordi de gerne vil høre om Endelave. 
 
Kaninoen og fremtiden 
Mange gode kræfter har meldt sig på banen for at for-
bedre Kaninoen. I 2019 sørgede Ib Elgaard og Mike 
Thygesen for, at fire vandreruter på Endelave blev af-
mærket med pæle. I 2020 blev jeg kontaktet af Jens 
Toft, flyvepladsens ejer gennem mange år, og han har 
bidraget med endnu flere historier om Endelave.  
 
Udviklingen af Kaninoen ligger nu i ’Kanino-gruppen’, 
hvor et hold af fastboende og fritidsendelavitter arbej-
der for at gøre vandreruten til et bæredygtigt tilbud til 
vandrere, der kommer til Endelave. ’Kanino-gruppen’ 
har netop fået tildelt nogle af midlerne fra puljen til 
”Endelave i bevægelse” i samarbejde med et andet 
projekt. I første omgang skal pengene bruges til at 
forbedre formidlingen omkring Kaninoen. Hvordan det 
præcist skal gøres, kaster vi os nu over at planlægge, 
så vi forhåbentlig kan være klar til foråret. 
 
Det er fantastisk at opleve, hvordan det vælter ud af 
færgen med vandrere med rygsække, der sætter kurs 
øen rundt. For mit eget vedkommende fortsætter jeg 
mine vandringer og er ved at tage springet til at blive 
selvstændig vandreguide.  
5. november 2020 
Birgit Juel Martinsen 

Fra mit første besøg på Endela-
ve med mine forældre – som-
mer 1969, Øvre 

 

Vi hviler benene i en pause ved Hjertegræsvej på Lynger  

Bubber og Thomas Villum fik en 
særlig guidet Kanino, da de besøg-
te Endelave den 17. september 
2020.  
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BRYGGERLAUG 
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Hvem boede i husene for 
længe siden 
 
Søndermølle 9. 
Helt tilbage i 1870 bor enke-
mand og bissekræmmer Mads 
Poulsen sammen med sin 
datter Ane Kirstine Catrine 
Madsen i huset. Huset ejes 
imidlertid af Niels Sørensen 
Kongsbo, der sælger til sin 
søn Lauritz Nielsen, gift med 
Ingeborg Oline Østergaard. 
Oline står opført som mode-
handlerinde og syerske. Se-
nere blev hun kaldt 
”Skolemutter”, fordi hun lær-
te børnene ABC, inden de 
skulle i skole. 
Oline og Lauritz fik 6 børn, 
hvoraf de 3 døde kun få dage 
gamle. 2 drenge forsvandt 
sporløst inden 20-års alderen, 
og tilbage er den yngste af 
flokken, Laura, født i 1885. 
                                                                                           
Lauritz Nielsen formodes druknet i 1886, og Oline udlejer halvde-
len af sit hus til smed Frederik M. Jensen, der senere køber nabo-
huset, Søndermølle 5. Laura overtager sammen med sin mand, 
arbejdsmand Magnus Hansen Maj, og bor her til Oline dør i 1922, 
hvorefter familien flytter fra øen. Frk. Karoline Nielsine Holst ven-
der hjem fra Amerika, hvor hun har opholdt sig i en årrække. Hun 
køber huset og ansætter en ung pige til alt forefaldende arbejde. 
Anna Louise Rasmussen, en datter fra den nuværende 
”Skippergård” blev nærmest husbestyrerinde for Karoline Holst. 
Anne Louise med kælenavnet ”Visse” tjente Karoline til dennes 
død i 1968. 
 
Hun arvede huset for lang og tro tjeneste og boede her til sin død 
i 1996. 
 
Esther og Aksel Krogh købte huset for at lade det gå videre til de-
res søn og svigerdatter. De nuværende ejere har renoveret og 
udbygget med bl.a. garage, badeværelse og udestue. (billede af 
huset) 
 

 
Lotte Krogh 

Endelave Museum 
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Nyt fra Endelave Beboerforeningen 
Endelave  -  Årets Ø 2020/2021! 
 
Sikke en overskrift at kunne skrive!  
Det havde vi nok ikke troet på ville ske, men det 
gjorde det ikke desto mindre! Det skal siges, at det 
var i en hård konkurrence med de to andre øer, der 
var med i opløbet. Det var Strynø og Aarø!  
Det har jo ikke kunnet lade sig gøre uden et fanta-
stisk fodarbejde, hvor hel- del- og fritidsendelavitter 
står sammen for at skabe grobund for et Endelave 
med en positiv fremtid. 
 
En stor tak til alle ildsjæle - nye som gamle! 
 
Endelave i bevægelse! 
Endelave har i år modtaget 100.000 kr. fra Horsens 
Kommunes pulje til lokale ildsjæle, der vil igangsæt-
te projekter, som giver ’bevægelse i landsbyerne’. 
Da ansøgningsfristen udløb 15. september, havde vi 
modtaget 6 gode ansøgninger, der spænder vidt. 
Alle ansøgninger vil sikre endnu bedre oplevelser for 
alle, der vil bevæge sig i naturen på Endelave.  Der 
er samlet set ansøgt for en del flere penge end de 
100.000 kr., der var til rådighed.  Overskriften på de 
6 ansøgninger er (med kontaktpersoner i parentes):  
- Motorik- og træningsredskaber på havnen (Hanne 
Holm) 
- Lettere adgang og brug af Idrætsforeningens sej-
lergrej (Jesper Madsen) 
- Kvalitetsudvikling af Kaninoen og minikaninoen 
(Birgit Martinsen & Niels Aalund) 
- Krolfbaner incl. alt udstyr (Kiss N. Jensen) 
- Sikring og udvidelse af den nye badebro på Lynger 
(Bjarne Vad)  
- Udbygge og motivere endnu flere til at motionere 

og bruge naturen 
(Pia W. S. Jensen & 
Torben K. Mikkel-
sen) 
 
Bestyrelserne i 
Idræts- og Beboer-
foreningen synes at 
alle 6 projekter er 
så gode, at de alle 
skal støttes. Nogle projekter har fået det beløb, de 
bad om, mens andre har fået mindre end hvad de 
ansøgte om.  For to af projekterne, nr. 1 & 5, er der 
tale om en udvidelse og forbedring af projekter, der 
allerede har modtaget støtte fra ’Tryg Landsby’ pen-
gene (uddelt i 2019). Og to af projekterne, nr. 3 & 
nr. 6 er blevet bedt om at samarbejde omkring de-
res ideer. 
Og så glæder vi os til at se at bevægelse kommer til 
at blomstre endnu mere :) 
 
Kontaktperson: Poul Bækbo, næstformand i Beboer-
foreningens bestyrelse (Kongevejen 18, mobil: 
24631680, mail: macbirpo@fibermail.dk) 
 
Kampen om lynhurtigt internet til Endelave! 
Stor ros til den modtagelse Bredbåndsgruppen har 
fået i vores indsamling af fuldmagter til ansøgningen 
til Bredsbåndspuljen. 
 Vi har indsendt ansøgningen og venter nu spændt 
på resultatet i vores kamp om at få bedre datafor-
bindelse til Endelave, 
 
Der har været en meget stor opbakning til projektet 
med 104 adresser ud af 163 der har afgivet en fuld-
magt til Endelave Beboerforening – udover dette er 
der ca. 120 adresser der ikke er tilskudsberettigede 
– af disse har over halvdelen aktiv tilkendegivet de-
res opbakning til projektet – FANTASTISK! 
 
MEN - Det bliver svært for os at få del i tilskuddet, 
idet vi har geografien (søkabel) imod os og over 340 
konkurrenter, der også vil have tilskud til deres pro-
jekter. 
 
Med en gennemsnitlig etableringsomkostning på 
knap 70.000 kr. pr deltager og en tilslutningsprocent 
på ca. 64 % bliver vi ramt så hårdt på bare disse 2 
ud af 6 kriterier for tilskud, at vi formentlig ikke kan 
opnå tilstrækkeligt med point.  
 
Vi var meget overraskede over at TDC net, som ene-
ste udbyder af infrastruktur kom med et tilsagn om 
at gøre forsøget medio september ved at samle de 2 
projekter vi havde annonceret, og dermed lever hå-
bet om at få fibernet til Endelave. 

BEBOERFORENINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

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

 

 

Et hyggeligt sted til hverdag og til fest   -    krostue, restaurant, festsal og værelser 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    
 

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

 

 

Fire formænd på stribe ser færgen lægge til (fra venstre): Kim Holm, 
formand for Endelave beboerforening, Henrik Dam Kristensen, formand 
for folketinget, Peter Sørensen, Formand for Horsens kommune og 
Marcel Meijer, formand for Samsø kommune. 
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BEBOERFORENINGEN 
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Uanset udfaldet har processen og samarbejdet om-
kring bredbåndspuljen igen bragt hel-, del- og fritid-
sendelavitter tættere sammen og skabt nye relatio-
ner på tværs af øen som er livsvigtige for at vi kan 
fortsætte den positive udvikling på Endelave.  
 
Stor tak til alle der bakkede op om projektet – en 
særlig stor tak til bredbåndsgruppen bestående af 
Erik Dahl, Jacob Bagai og Mike Thygesen. 
 
Færge 
Færgen har fået et nyt bookingsystem fra den 1. no-
vember, så der er meget nyt der skal læres af alle 
brugere – spørgsmål og hjælp kan findes på: 
 
https://mf-endelave.dk/BEAS-booking - alternativt 
ved at henvende sig til færgekontoret på enten tlf. 
30 36 91 75 eller mail endelavefaerge-
fart@horsens.dk 
 

Vores færge bliver 25 år næste år og vi er stadig 
glade for den! Men nye færger med nye og andre 
fremdrivningsmaskinerier er fremtiden og det hver-
ken kan eller vil vi stå i vejen for – beboerforeningen 
bestyrelse er i tæt dialog med Horsens Kommunes 
om at iværksætte en brugerundersøgelse, der skal 
være med til at danne grundlag for et nyt færgevalg 
i løbet af de kommende år. 
 
Vigtige datoer 
16.01.2021 
Koordineringsmøde for alle aktivitetsindehavere på 
Endelave i 2021 kl. 13:30 på Kroen. 
 
20.02.2021  
Beboerforeningens Generalforsamling kl. 14:00 i 
skolens Gymnastiksal. 
 
Spørgsmål – kommentarer – gode ideer – KOM 
FRISK! 
Vi har brug for din mening – så husk at du kan altid 
kontakte en af beboerforeningens medlemmer -  be-
søg www.endelavebeboerforening.dk – her finder du 
udover kontaktdata til alle i bestyrelsen -  referater 
mm. 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår  
Bestyrelsen  

 
Kære øboere, fritidsøboere og andre interesse-
rede 
Jeg har været så heldig at vinde en del af puljen til 
”Endelave i bevægelse”. Det er jeg selvfølgelig rigtig 
glad for. Så mange Tak til dem som har gjort dette 
muligt ! 
Og hvad står så skrevet at pengene skal anvendes 
til ? 
Vi skal selvfølgelig have etableret en Krolfbane… 
Krolf er et sammensat spil af Kroket og Golf, og alle 
kan deltage – også børn der kan håndtere en kølle. 
Banen/Spillet skal få folk – unge som gamle - ud af 
husene og ud i den friske luft, og da krolf er et me-
get socialt spil, vil det give en masse socialt samvær 
og sammenhold, udover sjov og hygge.  
 
Etablering og indvielse af bane vil blive udført af ek-
sperten selv, nemlig ingen ringere end formanden 
for Dansk Krolf Union, Peter Christensen 
Se mere om Krolf på Krolf.dk 
 
Mere om opstart på Facebook-Nytten og i Endelave-
bladet til foråret (April, Maj 2021) 
 

Med venlig hilsen 
Kiss Nøhr Jensen 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
ØlØlØlØl––––    og Vinstueog Vinstueog Vinstueog Vinstue    

 
  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  

Her overrækkes checken, som følger med til at blive Årets Ø 

Borgmester Peter overrækker en flot spade til de to Endelave-
formænd – så mener han øen er klar til at tage det første spa-
destik til nye initiativer på Endelave. 
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 

Sognepræst: Jesper Hyldahl 

Graver: Desirée Hougesen 

Telefon vedr. kirkegården 

Kirkesanger: Kirsten Nielsen 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Marianne Schønwaldt 

Kasserer: Anna Marie Søvang 

Kirkeværge: Mette Munk 

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 

31 32 36 39  
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

december 2020  -  januar  2021 

 
 

Regnbue over Endelave 
 

Hvis det skal være rigtig jul, så ved vi godt hvad juleevangeliet er: ”Og det skete i de dage…”. 
Teksten fra Lukasevangeliet er blevet de ord der indeholder vidnesbyrdet om Jesu fødsel. Vi har 
omstændighederne der bringer dem til Betlehem, stalden som de kommer til, dyrene og hyrder-
ne. Alt det der er de bærende elementer i krybbespilstraditionen. 
Vi hører hvordan det ved en guddommelig indgriben i Kejserens planer lykkes for Maria at føde 
sit barn i Betlehem. For havde det ikke været for kejserens plan om folketælling var de jo ikke 
gået derned. 
 

Det eneste element fra krybbespillet som vi ikke kan finde hos Lukas er de vise mænd, de helli-
ge tre konger. De stammer fra Matthæusevangeliet. Derudover besvarer Mattæus også et andet 
spørgsmål, som måske er mest påtrængende for hankønnene her i verden.  
Hvorfor gjorde Josef det han gjorde?  
Her hører vi om at Josef vil lade sig skille fra sin trolovede fordi hun er blevet gravid. Han vil 
ikke blive hos hende; og bringe hende ( og nok også sig selv!) i vanry. Men Gud åbenbarer sin 
plan for Josef i en drøm; fortæller at det ikke er noget jordisk væsen der har deltaget i undfan-
gelsen, men Helligånden. Josef gør som Gud befaler. Og Josef er en vigtig brik i historien; for det er ham der er af Davids slægt; det 
er ham den jordiske stamtavle skal føres igennem for at Jesus bliver en Davidætling.  
Og da barnet er født kalder Josef ham Jesus i overensstemmelse med det Gud havde sagt i drømmen. Så kortfattet er begivenheden. 
Ingen får, ingen fortælling om Nazaret og Betlehem.  
Josef og Maria havde gjort hvad de skulle. Guds plan var ført til ende. Nu skulle de bare vente. Troede de. 
 

De vise mænd   
”De vise mænd” står der bare i teksten. Ikke noget med antal eller navne. De er først langt senere blevet til tre. Hvilket jo er et hel-
ligt tal, og så passer det med de tre gavetyper de medbragte: guldet for at symbolisere Jesus som konge; røgelsen som symbol på 
hans guddommelighed og myrraen som symbol på at Menneskesønnen skulle dø (myrra er en dyr salve man kan salve den døde 
med). I dele af traditionen beskrives de som henholdsvis en olding (Melchior), en yngling (Casper) og en mand (Balthasar).     
Havde de bare holdt sig væk, de ”vise” mænd. Så havde Herodes ikke opdaget at der var født en ny konge i Israel, en tronpræten-
dent. Så havde han ikke sat den samme plan i værk som Farao havde brugt lang tid før i Egypten. Alle drengebørn under to år skulle 
slås ihjel. Men det skete. For de vise mænd blev af Gud fortalt (i en drøm) at de ikke skulle fortælle om Jesus til Herodes men finde 
en alternativ rute hjem når de havde afleveret gaverne. Gud henvendte sig også til Josef igen og sagde at de skulle flygte til Ægyp-
ten. Nu.  
Efter mange år i Egypten åbenbarer Gud sig en tredje gang for Josef og siger at nu er den gamle konge død, og de kan med sindsro 
vende tilbage til Israel efter landflygtigheden. Dog ikke til Betlehem i Judæa, for Josef var også bange for den nye konge. Derfor 
bosætter de sig i Nazaret i Galilæa; stedet valgt efter en guddommelig åbenbaring. Og så er Jesus blevet til en Nazaræer på en gan-
ske anden måde end hos Lukas. Men profetien er blevet opfyldt hos dem begge. 
 

I forhold til Lukasevangeliet, så træder Josef meget stærkere frem i forhold til Maria. Vi hører ikke noget om at hun ved den mindst 
smule om hvad der foregår. Hun følger sin mand hvorhen han bringer hende. Josef som efterkommer af David er meget vigtigere 
end hende der bar Jesus ved sit hjerte. 
Hvilken af de to traditioner der har fået størst indflydelse op gennem tiden er ganske indlysende. Maria har spillet en langt større 
rolle i den efterfølgende kirkes liv. Ja hun er nærmest lige så guddommelig som Jesus. Men Josef? Han er forsvundet fuldstændig. 
Han lever i eftertiden som den stakkels tømrer fra Nazaret der forsvandt ud af historien. Ved korset stod moderen med smerte – men 
faderen, Josef. Han var blevet væk. 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Mette Munk 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 

31 32 36 39 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 
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Hvorfor er det gået sådan. En forklaring kunne være at Mattæusevangeliet er skrevet til jødiske menigheder, og for dem var stam-
træet fra David til Jesus den første forudsætning for at Jesus kunne være Messias. Men i den græske og romerske verden som Lukas 
henvender sig til, spillede Josef ingen rolle. Han passede ikke ind, for det var jo Gud der var faderen og Maria den udvalgte kvinde 
der skulle bære dette barn. De var vant til at guderne, specielt Zeus, forelskede sig i kvinder og avlede børn med dem. Det var slet 
ikke nogen forargelse. Og børnene blev jo halvguder, og sådan har de nok set Jesus. 
Siden den tid har kirken forsøgt at få de to halvdele, de to fortællinger til at hænge sammen, så kirken kunne forblive en. Det er til 
dels lykkedes. Men de 3-4 store kristne kirker har forskellige opfattelser også af Jomfru Maria og hvor vigtig eller guddommelig en 
person hun er.     
 

Rør blot ikke ved min gamle jul. Og det er denne artikel ikke et forsøg på. Jeg skal nok lade være med at prædike om ”retten til at 
være far og ha en far” juleaften. I kan være ganske trygge. Der vil stadig lyde: ”Og det skete i de dage …” fra prædikestolen juleaf-
ten, i år og nok i rigtig mange år fremover.  
 

 

Kyndelmisse 

Vi plejer at have en stemningsfuld gudstjeneste med efterfølgende samvær i præstegården. Det første skal vi nok kunne præstere; det 
sidste håber vi på. Der laves opslag på pælene op til. 
 

 

Adventsfest 

På grund af Corona-situationen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse årets ad-
ventsfest. 
 

 

9 Læsninger 3. søndag i advent kl. 11.15 

Traditionen tro laver vi en liturgisk gudstjeneste, altså uden prædiken og altergang 
d. 13. december. I år er det Anne Marie Storm som vil bevæge vore øregange med 
sin tværfløjte sammen med Margit på orgel. 
Anne Marie storm underviser både i klaver og tværfløjte ved AOF i Vejle og er 
dirigent for Vejle Barokensemble.  
Musikken vil veksle med fællessalmer og læsninger fra Biblen.  
 

 

Julekoncert 

Der venter os en stor musikalsk oplevelse når Endelave menighedsråd byder inden 
for i kirken til julekoncert lørdag, d. 19. december kl. 16.00. Kunstnerne er, Gui-
do Paevatalu, mangeårig operasanger ved Det Kongelige Teater samt optrædende i 
operahuse og koncertsale i det meste af verden – incl. Endelave. 
 

Desuden medvirker Niels Jørgen Riis, der er kendt som en fremragende tenor, som 
er aktiv både på Nationalscenen og på forskellige private teatre. 
Både Guido og Niels Jørgen vil være kendt af mange for deres optræden med Gui-
dOpera på Skippergården gennem flere somre. 
 

På orgelet skal vi høre Karsten Hermansen, orgelsolist og akkompagnatør ved kir-
kekoncerter i Danmark, England, Italien og Sverige. Karsten arbejder til daglig 
som organist på Ærø, hvor han også er tilknyttet som historiker på Søfartsmuseet. 
Vi er blevet lovet ”et brag af en julekoncert” med et miks af de bedste julesange og 
salmer. Der er gratis adgang til koncerten. Alle Corona-regler vil blive fulgt, og 
hvis vi bliver for mange i kirken, bliver koncerten delt op i to, på hinanden følgen-
de, opførelser. 
 

 

 

Glædelig Jul & Godt Nytår 
ønskes I alle af  

menighedsrådet og sognepræsterne 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECEMBER 

 
 
 
 
 

 

 søndag d. 13.  9 Læsninger / 3. s. i advent   
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 

 

 

 

 

 

 torsdag d. 24.  Juleaften kl. 11.15 og 13.30 
    Jesper Hyldahl   

  
 

 søndag d. 27.  Julesøndag 
    Bettina Erbs Hillers 

 

 

 
 
 

 JANUAR 

 

 

 

 

 

 søndag d. 3.     Hellig Trekongers dag 
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 17.   2. søndag e. Hellig Trekonger 
    Jesper Hyldahl 
 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 31.   Kyndelmisse kl. 19.30 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 

 

 

 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

Skippergaarden  -  Kongevejen 14  -  8789 Endelave 
  Mobil: 51 55 66 08 

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

Læs mere og book online: 
www.louisenlund-endelave.dk 

 
 
 

Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk 

 

• Robotsvejsning 
• Smedearbejde  
• Pladearbejde 
• Fremstilling af stålstel til           

møbelindustrien 
• Butiksinventar 
• Enkeltstyks- og seriearbejde 
• Produktudvikling, vi deltager       

gerne i prototype udviklingen  

M
e
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n

d
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0
 å
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk 

Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk 

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

 

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER 

 LUFT TIL VAND VARMEPUMPER 

Udover kontante  

varmebesparelser  

får du også: 

• Mindre miljøbelastning 

• Bedre indeklima 
 

Fremvisning af monterede 

anlæg på Endelave -  

Kontakt: 
 

Benny Rasmussen 

29 78 00 23 
 

Poul Emil Mikkelsen 

40 18 00 20 
 

Se mere på:  

agreedanmark.dk 

FRA 

KUN 11.995,- 
 

Agree / Daitsu 12K 

• Kan opvarme op til 130 m2  

• Kan anvendes i helårshus 

eller sommerhus 

• Med 8 graders sommerhus-

funktion 

• Pumpen kan også køle  

     og affugte 

• Ved el-opvarmning:  

      spar op til 75% 

• Indbygget Wifi 

• GSM-modul kan 

tilkøbes 

Prisen er inkl. moms, standard 

installation og montage af  
certificeret kølemontør 

Ove Jensens Alle 31E 

8700 Horsens  
info@jhm-el.dk    -   www.jhm-el.dk 

Lokesalle 63, 8700 Horsens 

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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BOGANMELDELSE 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

Forfatter og tidl. 
sognepræst ved 
Endelave Kirke 
Thomas Uhre 
Fenger har skre-
vet en ny novel-
lesamling, som 
udkom i septem-
ber 2020. Titlen 
er “Gravøl og 
andre noveller”. 
Samlingen består 
af 11 noveller. 
Novellesamlin-
gen blev præ-
senteret på En-
delave Bibliotek 
den 27/8-2020 
 
Fællestræk for 
novellerne er at 
der opstår en 

situation, som har eller får en betydning i personer-
nes liv. Nogle gange en stille refleksion andre gan-
ge mere overvældende. 
Forfatteren har en usædvanlig god evne til at be-
skrive personer, som du kan genkende i dig selv 
eller en du kender - ofte med en diskret humor, 
hvilket gør novellerne er meget vedkommende. 
 
I de fleste af historierne har jeg kunnet relatere op-

levelser eller følelser til mit eget liv, som har sat en 
del tankerækker i gang. 
 
Novellen “Juleaften” satte nogle tanker igang om 
ensomhed og det ikke at være sammen med sin 
familie i julen. Hovedpersonen i novellen får lykke-
ligvis en julegave, som hun glæder sig meget over. 
 
Novellen “ Udsigt over Kerteminde Fjord” fik tanker 
frem om genstande fx. en figur eller vase, som har 
en værdi, som et minde eller lignende pludselig mi-
ster sin værdi på et splitsekund og ender på gen-
brug eller lossepladsen. 
Novellen “Koblet af” giver tanker om ældre, som 
oplever afmagt og det at være udenfor for samfun-
det - være koblet af - som er historiens titel. 
Novellesamlingen “ Gravøl 
og andre noveller” vil jeg 
varmt anbefale, som en 
læseværdig bog. 
 

Sanne Gyde 
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Det rumlede i den gamle pile-trunte. Skovens dyr 
undrede sig, når de kom forbi – hvad var der 
gang i  inde i det hule træ? Musene havde været 
inde og se, hvad der skete derinde, men de holdt 
det for sig selv. De havde blot haft hovedet lidt 
over træsmuldet derinde og set, at de små væ-
sener, som boede derinde, havde vældig travlt 
med forberedelserne til en stor aktivitet, - nok en 
eller anden form for fest. Alle havde de røde, 
spidse huer på, måske for at vise, at de alle til-
hørte samme gruppe. – Der faldt lidt lys ind et 
stykke oppe ad stammen, hvor en stor gren var brækket af, og det havde 
efterladt en stor revne, hvor lyset kunne slippe ind, og indbyggerne kun-
ne komme ud i det omgivende område for at hente nødvendige ting til 
livets opretholdelse, og ligeledes ting til den kommende fest. – Der var 
lavet en hylde et stykke oppe ad stammen, modsat revnen, hvor solens 
lys kom ind og ramte siden, hvor hylden var anbragt. Der dannedes en 
skarp skygge på væggen, som dag for dag langsomt krøb op mod hylden, 
og når skyggen ramte hyldens kant, oprandt dagen for festlighedernes 
afholdelse; alt sindrigt regnet ud af ham, som de kaldte ”Kloge-Åge”. – 
Også årets korteste dag. – Solhverv!  
 
Og der blev festet der inde i det hule træ til langt ud på næste dag, hvor 
de fleste festdeltagere faldt om og måtte hvile sig et par dage. – Nu ven-
der lyset tilbage med længere dage, og mange af disse små væsener føl-
te sig lettere berusede af udsigten til lysere tider, og især de yngre var 
opsatte på, at nu skulle der ske ting og sager. 

 
 Inde i den nærliggende landsby var menneskene ved at gøre klar til deres højtid – Julen. – De fleste 
havde fået fat på ”skovens pæneste juletræ”, og havde det stående udenfor trappen, så det bedre kunne 
holde på nålene. Og foden var blevet sat på, så træet kunne stå fint og blive pyntet. Husenes fruer hav-

NATUREN OMKRING OS 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 
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de travlt som aldrig før og for rundt fra den ene gerning til 
den næste, og der blev kommanderet rundt med den øvrige 
familie, så alle måtte deltage, små som store. – Der blev vre-
det klejner, bagt de sidste småkager og gemt disse bort i an-
vendelige dåser fra sidste år, så små slikmunde ikke kunne få 
fat i dem før tiden. – Anden var puttet i bradepanden og sat i 
ovnen i god tid. Nu skulle hele familien i kirke for at høre ju-
leevangeliet og synge nogle julesange, før man skulle hjem 
for at bringe juletræet ind og få pyntet det. 
Men hvor var træet nu henne? – Den store eftersøgning blev 
sat i gang, og lykkeligvis blev træet fundet ude i laden, hvor 
det var blevet hejset op under en bjælke, hvor det hang nok 
så nydeligt. – Og stjernen, hvor var den nu henne? – Inde 
under sofaen! – Sådan var det næsten hele landsbyen rundt, 
hvor de underjordiske havde moret sig med at drille menne-
skene. 

 
I kirken havde der 
også været lidt pro-
blemer med at få or-
gelet til at makke ret. 
Der var lagt små sten 
ind under pedalerne, 
så tonerne ikke kun-
ne holdes og små 
grene måtte fjernes fra strengene, så de rette toner kunne lyde 
frit. Og kordegnen havde travlt med at få rettet numrene på san-
gene, hvor tavlerne havde fået flyttet rundt på tallene. – Flere af 
kirkegængerne mente, at de så nogle små røde huer fare rundt 
mellem bevoksningen på gravene, skønt de fleste havde nok at 
gøre med at komme hjem og få alt gjort klar til aftenens hygge. 
 
Og endelig faldt alt i normal gænge, og julehyggen bredte sig til 
risengrøden skulle på bordet. – Der var toldet rigtigt i grøden, 
som havde været stillet væk under en dyne i fruens seng, så den 
kunne holde sig lun. Stor opstandelse, og alle børn blev afhørt, 
om det var dem, som havde været på spil. 
Ud på aftenen begyndte sneen af falde i store totter, så jorden 
hurtigt blev dækket af et tykt lag. Børnene frydede sig – så blev 
det en rigtig jul! 
Næste morgen kunne man se mange aftryk i sneen af dyr eller 
andet, som havde efterladt spor ud mod skoven. Der var nu fal-
det ro over piletrunten, og alle sov de retfærdiges søvn, som var 
de gået i hi for vinteren. 
 

Børge Birkmose     

Fotos: Inge Grosen                  

NATUREN OMKRING OS 
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Landbrug på Endelave først i 1950’erne 
Landbruget på Endelave var midt i 1900-tallet stadig 
det afgørende erhverv til at skaffe indtægter til øen 
og til at skaffe beskæftigelse til øens befolkning, 
mens betydningen af søfart og fiskeri var svundet 
stærkt ind. Landbruget videreførte de metoder, som 
med stor succes blev udviklet i andelstiden sidst i 
1800-tallet, og senere gårdejer og sognefoged Frede 
Lassen fortæller om livet på en gård på Endelave, 
mens han var barn. Han kan føre sin slægt mere 
end 200 år tilbage på øen, og han overtog gården 
efter sin far i 1973. 
 
Frede Lassen blev født i 1938, som søn af Søren Pe-
der Lassen og Agnes Lassen på gården, Kongevejen 
59. Den solgte hans far i 1949 og købte i stedet 
Buhlgården nu Allégården, Vesterby 90 for at få 
bedre jord. Frede har en levende erindring om livet 
på en gård midt i 1900-tallet. Dyrkningen af Buhl-
gårdens jord på 30 tdr. land / 3 tønder hartkorn 
tjente udelukkende til at skaffe foder til gårdens om-
trent 30 malkekøer, 40 ungkreaturer, 10 søer og 
100 slagtesvin. Dyrkningen af jorden og pasningen 
af husdyrene beskæftigede gårdejeren, en karl og 
det meste af tiden også en fast landarbejder. Drift af 
husholdningen var også fuldtidsarbejde for husmo-
deren og en husassistent med madlavning og kon-
servering, vask og reparation, rengøring og havear-
bejde. Karl og pige spiste sammen med familien og 
indgik i det hele taget i familiens daglige liv og højti-
der. Gårdens tjenestefolk boede i stuehuset, mens 
karlene på mange andre gårde boede i et lille værel-
se tæt på stalden. 
 
Dyrkningen af jorden blev tilrettelagt, så ukrudt og 
sygdomme blev bekæmpet, og markerne blev gø-
det, så de dyrkede planter kunne give et højt udbyt-
te. Uden adgang til moderne kemi var man dengang 
nødt til at veksle systematisk mellem afgrøderne. 
Buhlgårdens jorde var inddelt i 8 marker, der blev 
dyrket i en fast ottemarksdrift: to års græs med lidt 
kløver, så kom korn, dernæst roer, byg, to år med 
andre afgrøder og til sidst rug. Øens andre gårde og 
de fleste husmandsbrug fulgte et tilsvarende sæd-
skifte. Dertil kom græsning på gårdens del af 
strandengene på Kloben vest for de dyrkede marker. 
 
Dyrenes møg blev samlet på møddingen, og dyrenes 
urin blev opsamlet som ajle i en underjordisk ajlebe-
holder. Man var meget bevidst om at passe på næ-
ringsstofferne, som så vidt muligt skulle føres fra 
markerne gennem foder til dyrene og føde til men-
nesker og siden føres tilbage til markerne. Kunst-
gødning var endnu ikke en reel mulighed. Fra midt i 

1800-tallet havde bønderne på Endelave gravet 
mergel i en række mergelgrave spredt på øen. Kalk i 
merglen frigjorde jordens næringsstoffer. I 1950’er-
ne kom i stedet knust kridt med skonnert til havnen 
på Endelave, og så kunne hele havnemolen være 
fyldt med ventende hestevogne. Systematisk veks-
len mellem afgrøder på de enkelte marker gav en 
bedre udnyttelse af jordens næringsstoffer.  
 
Inden såning skulle møg fra møddingen køres ud og 
spredes på markerne, og ajlen skulle også køres ud 
på markerne. Derefter blev jorden pløjet så møg, 
ukrudt og resterne af den forrige afgrøde blev vendt 
ned i jorden. Det skete med en svingplov med ét 
plovskær, der blev trukket af en hest og styret af 
karlen. Det tog en hel dag for en karl fra tidlige mor-
gen til sen aften at pløje 1 tønde land, og det blev 
gjort i november, når roerne var taget op. Øens går-
de havde typisk 30 tønder land, Dernæst skulle jor-
den harves for at jævne den pløjede jord og for at få 
fjernet mest mulig senegræs, der var et meget ge-
nerende ukrudt, der gerne skulle trækkes op og tør-
re eller blive brændt af.  
Korn med udlæg af græsfrø og lidt kløverfrø blev 
sået med såmaskine, og så passede kornet ellers sig 
selv indtil høsten. Kornet blev høstet med selvbin-
der, der blev normalt trukket af tre heste. Selvbin-
deren skar, samlede og bandt kornet i neg, der blev 
lagt på marken, hvor de blev samlet i hæs og efter-
tørret. Hvis negene var for fugtige, risikerede man, 
at kornet blev ødelagt eller brød i brand. Siden blev 
kornnegene kørt hjem til laden, hvor de blev stak-
ket, til der var tid til at tærske kornet på gårdens 
tærskeværk. Det tærskede korn blev fyldt på 100 kg 
sække, der blev båret op på stuehusets loft. Når det 
skulle bruges, blev det hentet ned igen, malet til 
grutning og anvendt som foder for grise og evt. 
høns.  
 
Når kornet var høstet i sensommeren, blev græsset 
stående og voksede videre til græsning for kreatu-
rerne de to følgende år. Kreaturerne fik kun adgang 
til en begrænset del af græsmarken ad gangen, men 
hegnene blev jævnligt flyttet, så køerne fik adgang 
til frisk græs, mens andre dele af græsmarken fik tid 
til at komme sig over græsningen. Køerne gik på 
græs i hele den del af året, hvor græsset voksede. 
Derfor var smørret dengang naturligt gult om som-
meren og lysere om vinteren, hvor køerne blev fod-
ret med roer. 
 
Man brugte en særlig såmaskine til at så roefrø i 
rækker med en bestemt afstand mellem rækkerne. 
Så kunne man køre med en radrenser mellem ræk-
kerne, men i selve rækkerne skulle ukrudt og over-
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Allégården i 1956. Bemærk mælkevogn, hønsehold, vasketøj 
og Frede på terrassen. 

Fodersukkerroer på Endelave er aftoppet og klar til at blive 
taget op. 
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skydende roeplanter fjernes med roejern mindst 2 
gange, og det var meget tidskrævende. Man skulle 
kunne klare 2000 favne pr. dag, og man fik ekstra 
betaling for mere end det. Roerne skulle aftoppes og 
stikkes op med en greb midt på efteråret inden fro-
sten og stakkes i en roekule, der blev dækket med 
halm som beskyttelse mod frost. I løbet af vinteren 
blev roerne ført ind i stalden, grovhakket og anvendt 
som foder for kreaturerne. Roerne gav et højt udbyt-
te og sikrede vinterfoderet til kreaturerne, men det 
var også meget arbejdskrævende. Dertil kom lidt 
soyakraftfoder og dejligt tørt hø. 
 
Køerne blev én gang årligt bedækket af en god tyr, 
som øens gårdmænd ejede i en kvægavlsforening. 
Køerne fik så hver en kalv om året. Halvdelen vokse-
de op til kvier og siden malkekøer, mens de fleste 
tyrekalve blev fedet op og siden slagtet. Køerne gav i 
gennemsnit 10 kg mælk om dagen, og den blev leve-
ret til andelsmejeriet, hvis skorsten stadig er på sin 
plads nær Strandvejen østligst i landsbyen. Her blev 
mælken centrifugeret og delt i fløde og skummet-
mælk. Fløden blev syrnet og siden kærnet til smør, 
som hovedsagelig blev eksporteret til Storbritannien. 
Ved kærningen dannedes også kærnemælk, som blev 
brugt i husholdningen på gårde og husmandsbrug. 
Skummetmælken tog mælkekusken med tilbage, 
hvor den indgik i grisefoderet. Frede Lassens far var 
mælkekusk.  
 
Søerne blev bedækket af gårdens egen orne, og hver 
so farede med 10-12 smågrise pr. år. Grisene blev 
fodret til en vægt på 80 kg, og siden hejst om bord 
på færgen for at blive sejlet til Horsens. På andelssvi-
neslagteriet blev de slagtet, og meget af kødet blev 
lavet til bacon og solgt til det britiske marked. Her 
indgik dansk bacon og dansk smør i det traditionelle 
britiske morgenbord.  
 
Alle gårdene og de fleste husmandsbrug blev i prin-
cippet drevet på samme måde som Buhlgården med 
malkekøer og svin, selvom der var forskel i brugenes 
størrelse. Luftfotos af øen viser, at gårdenes og hus-
mandsbrugene havde opdelt deres jord i ca. 8 lod-
der, der blev brugt til sædskifte ligesom på Buhlgår-
den. Der var 56 mælkeleverandører til øens andels-
mejeri, og det var alle øens gårde og de fleste hus-
mandsbrug med jord. Det var det klassiske danske 
landbrug, som var landets stolthed og økonomiske 
rygrad, og som skabte fundamentet for vore dages 
velfærdssamfund. 
 

Landbrug på Endelave midt i 1900-tallet var stadig 
stort set økologisk efter vore dages normer – uden 
sprøjtemidler, kun lidt kunstgødning og køer på græs 
i sommerhalvåret. Energi til trækkraft var dengang 
havre til hestene, som man selv dyrkede, ikke diesel-
olie til traktorer. Den store eksport af landbrugsvarer 
skaffede landet store valutaindtægter, men Frede 
fortæller, at omkostningerne var lange og hårde ar-
bejdsdage til beskeden løn – især for karle og piger. 
Det kostede krogede rygge og hænder og nedslid-
ning i det lange løb. Men der var dengang mange 
unge på gårdene, og de fandt sammen om aftenen til 
hygge og morskab eller indgik i familielivet på går-
den med husflid og læsning om aftenen.  
 
Sidst i 1950’erne blæste en forandringens vind over 
det danske samfund og dansk landbrug. En kraftig og 
stabil økonomisk vækst i byerhvervene skabte mas-
ser af nye jobs, der lokkede med bedre løn og korte-
re arbejdstid. Kun få havde udsigt til at overtage en 
gård, og mange fravalgte aktivt landbruget til fordel 
for et lettere liv i byen. Samtidig kom traktorer til 
landbrugene, og Frede fortæller, at selvom en traktor 
dengang ikke kunne pløje hurtigere end en hest, så 
nåede den det dobbelt areal på samme tid, da der 
var to plovjern på ploven. Brug af sprøjtemidler og 
kunstgødning fjernede behovet for sædskifte og hus-
dyrhold, og størrelsen af traktorer og redskaber vok-
sede stærkt. Det samme gjorde produktionen pr. 
landmand og velstanden i samfundet. Næppe mange 
ønsker sig i dag tilbage til den tid. 
 
Resultatet blev, at der nu kun er ganske få aktive 
landmænd på øen, der til gengæld passer store ens-
artede marker, og der er hverken malkekøer eller 
svin på gårdene. Det er et helt andet samfund i vore 
dage end midt i 1900-tallet, men gårdene og hus-
mandsstederne ligger der stadig jævnt spredt ud 
over landskabet, som en hilsen fra en svunden tid. 
Gårdenes stalde og lader er de fleste steder mere 
eller mindre tomme, og nogle af udbygningerne for-
falder. De gamle skel med skeldiger, træer og buske 
fortæller dog stadig om den fordeling af jorden mel-
lem øens gårdmænd og husmænd ved udskiftningen 
i 1796, som dannede rammen om livet på de mange 
brug på øen gennem en række generationer frem 
mod vore dage.  

Anders Grosen 

ENDELAVES HISTORIE 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

Allégården i 1954. Blå streger viser gårdens areal. Røde streger viser opdelingen i lodder. 
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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 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand 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 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

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

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

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

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

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

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

GODS TIL ENDELAVE  

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 
 
 
Åben konsultation 
    onsdag og torsdag 
 

1000 

800 

 

 

1030 

- 
- 
 
 
- 

1700 

1200 

 

 

1200 

    

    

    

BIBLIOTEKET  75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

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

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

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

Frankerede breve og pakker kan  
afleveres hos:  
Kongevejens Elite Købmand 
i åbningstiden.  
Se tiderne på skiltet på adressen. 

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

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

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

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

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

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

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

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

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

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

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

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Sydbank: 
 
Reg-nr: 7030 

Kontonr: 0002253771 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Anders Møller-Agersnap 
Vesterby 41B 

 
 
 

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

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

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

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

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

OM BLADET 
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