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Mit navn er Birthe. Jeg kom til Endelave i 1970 
sammen med mine forældre, Karin og John, og min 
lillebror, Torben. Jeg startede i 2. klasse, hvor vi 
var 4 piger. Da jeg begyndte i Endelave skole, var 
der 30 elever.  
 
Jeg havde en fantastisk barndom på Endelave. I 
skolen var der højt til loftet. Da jeg startede i sko-
len, var det meget almindeligt, at man sagde De og 
efternavn til læreren. Men Lotte og Ole kaldte sig 
ved fornavn, og vi sagde du. Vi fik en solid under-
visning, hvor der var god tid til den enkelte. Det 
gav plads til, at vi kunne tage på havnen og bade 
om sommeren – og vi kunne tage ud at kælke eller 
løbe på skøjter, når det var vinter - og det hændte, 
at skolen lukkede 1. oktober, når jagten gik ind. 
Hvert år var der hyttetur og skolekomedie for alle. I 
skolen blev vi undervist af Lotte og Ole. Min mor 
var også timelærer, hvor hun underviste i formning 
og madlavning.  
 
Undervisningen var en blanding af traditionel lektie-
læsning og noget så moderne som emne- og grup-
pearbejde. Især når vi arbejdede med emner, blev 
vi helt opslugt. Jeg kan huske, at vi arbejdede med 
stenalderen som emne. Om eftermiddagen legede 
vi også stenalder, hvor vi byggede hule på stran-
den, lavede flinteknive og fangede små fisk og re-
jer, som vi stegte over bål. Vi gik meget op i det, vi 
arbejdede med i skolen. Engang stillede Lotte 
spørgsmålstegn ved, om der mon var en ræv, der 
var kommet til Endelave. Vi børn brugte flere dage 
på at lede efter spor på Øvre og Lynger. Selv om 
der stadig var meget udenadslære, var det spæn-
dende, når vi f.eks. skulle lære om Danmarks byer 
eller om træer og blomster.    
 
Efter 7. klasse skulle vi enten på efterskole eller gå 
på Dagnæsskolen. Jeg gik 8. klasse i Dagnæs og 9. 
klasse på efterskole. Som 15-årig flyttede jeg på 
kollegie i Horsens og startede på gymnasiet.  
 
I 1997 vendte jeg så tilbage til Endelave skole – nu 
som lærer. Og med Lotte og min mand, Jan, som 
kollegaer. På skolen var der ca. 15 børn, hvor mine 
to egne startede i 6. og 7. klasse. Vi flyttede ind på 
Marina, hvor jeg som barn havde tilbragt mange 
timer med min bedste veninde, Nina. Vi blev rigtig 
godt taget imod. Det var spændende at undervise i 
mange forskellige fag og med flere årgange sam-
men. Det helt nye var computere i undervisningen. 
I dag har vi jo online undervisning og vi skyper el-
ler facetimer med hinanden. Men der i 1997 var det 
stort, at man kunne skrive sammen på compute-

ren, og endda skrive til mange på en gang – og 
tænk, de andre kunne svare lige med det samme. 
Det gav mulighed for at have undervisning sammen 
med børn fra andre øer. Vi  havde i nogle år store 
projekter, hvor alle øernes børn arbejdede ud fra 
en fælles historie. Det mundede ud i store fælles 
lejrskoler, hvor vi ud fra den fælles historie lavede 
et stort teaterstykke. Det var spændende. Vi fik 
også lov til at lave en altertavle til kirken, som kom 
op, mens den rigtige blev renoveret. Det var en god 
opgave, for børnene bliver så stolte, når det de la-
ver, skal bruges til noget rigtigt. I det hele taget 
var der et godt samarbejde mellem skolen og øens 
foreninger og institutioner. Og kommunen gav os 
oftest det, vi bad om – også selv om de andre sko-
ler skulle spare.  
 
Jan og jeg flyttede fra Endelave i 2004, da Lotte 
også stoppede sin lærergerning. Desværre er sko-
len nu lukket.  
 
 
Birthe Hay Sørensen 
 
Jeg sender stafetten videre til  
Morten Juul Sørensen. 
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Anbefaling fra sidste års forpagtere af Lægeurte-
havens Cafe 
 
Drømmer du om at have din egen restaurant - uden at 
skulle låne en million i banken? 
Endelaves Lægeurtehave er den perfekte mulighed, 
for entreprenørsjælen, som går med drømmen om at 
drive sin egen café eller intime restaurant.  
Her får man muligheden for at udleve drømmen uden 
at løbe den store risiko. Hvis du har planer om at åbne 
dit eget sted nær en af de danske byer bliver du lyn-
hurtigt sat tilbage med en stor gæld – det kan potenti-
elt få økonomiske konsekvenser for resten af dit liv.  
 
Og hvad nu, hvis du finder ud af, at du hellere vil lave 
noget andet end at være restauratør? Har du så bun-
det dig for livet? 
 
De tanker stod vi selv med, da vi havde overstået vo-
res videregående uddannelser. En masse tvivl om, 
hvad vi ville prøve kræfter med og en kæmpe lyst til 
at gå i krig med vores eget projekt, hvor vi selv kunne 
udvikle vores forretning, koncept og arbejde. 
 
Men udsigten til at skulle låne en million i banken for 
at åbne en restaurant, når vi ikke havde nogen erfa-
ring. Det var en deal breaker – det havde ingen af os 
lyst til at springe ud i.  
 
Heldigvis fandt vi muligheden på Endelave, der skulle 
vise sig at blive vores livs sommer. Fra maj til sep-
tember 2020 forpagtede vi Lægeurtehaven og ikke 
nok med, at det var en fantastisk professionel mulig-
hed, blev det også en ekstremt givende social plat-
form. 
 
Vi blev lukket ind i et fantastisk, sammenholdende ø-
samfund fuld af hjælp og støtte. Grøntsagslars blev 
vores go-to leverandør af vidunderlige lokale råvarer, 
mens han guidede os til afkrogene af øen, hvor vi 
kunne samle alt fra hybenroser, salturt, strandkål, 
portulak og meget mere. Vi kunne hente figner i ha-
ven hos Sonja og købmand Henry har altid haft de 

ting vi lige stod og manglede. Og en lang række andre 
søde mennesker har hjulpet til med at skaffe friske 
lokale råvarer som kaniner, honning og hummere. 
 
Den slags historier har været skønne og rammende at 
fortælle gæsterne på øen over hele sommeren. 
Imens vi lærte øen at kende kunne vi selv helt frit sty-
re, hvordan vi havde lyst til at drive caféen i Lægeur-
tehaven. Der var 100 pct. frihed når det kom til valg 
af råvarer og mad, så selv om der er tale om en mid-
lertidig tørn, følte vi med det samme, at vi havde en 
aktie i stedet.  
 
Beliggenheden taler for sig selv. Caféen ligger gemt i 
den smukkeste grønne have omkranset af træer, bu-
ske og hække, der bliver omsværmet af fugle, kaniner 
og rådyr. Det er idyl af højeste skuffe.  
Og så er det muligt at lave en overskudsforretning 
allerede fra første sæson. Med lidt kontrol over råva-
reforbrug kan det nærmest ikke undgås. Det er en 
meget venlig forpagtningsafgift, man betaler, og øen 
bliver besøgt i stor stil af gæster, der trænger til en 
forfriskning mens de sidder og hygger sig i haven.  
Der er også gode muligheder for at markedsføre sit 
projekt gennem de sociale medier og lokale medier, 
hvis man har lyst til det. Vi havde besøg af Horsens 
Folkeblad og Femina, der skrev om projektet. En rigtig 
fin måde til at hjælpe folk med at få øjnene op for, 
hvad vi lavede.  
 
Nu står vi så på den anden side af en hæsblæsende 
sæson, hvor vi havde mere end rigeligt at lave. 
Mængden af besøgende på øen var helt fantastisk, og 
vi har sjældent oplevet noget så livsbekræftende som 
den støtte og begejstring vi har oplevet hos både ø-
boere og turister i forhold til vores projekt.  
 
Hvis du går med drømmen om at prøve kræfter som 
selvstændig restauratør, så er Endelave Lægeurtehave 
kort sagt en fuldstændig uovertruffen mulighed. 
 
Anne & Frederik 
HosOs i Lægeurtehaven, 2020 

LÆGEURTEHAVEN 
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Endelave Lægeurtehave søger nye forpagtere til 
cafeen i 2021. 
Haven åbner for sæsonen 1 maj, og vi ønsker at 
forpagtningen ligeledes starter 1 maj. 
  
Cafeen skal have åbent hver dag i skolernes som-
merferie med åbningstid fra 11-16. Åbningstiderne i 
for og efter sæsonen aftales. 
Der er tradition for, at der i løbet af sommeren af-
holdes et antal velbesøgte aftenarrangementer med 
spisning. 
  
Det årlige grundlovsmøde afholdes i Lægeurteha-
ven, hvor cafeen har salg af mad og drikke. 
  
Der er gode muligheder  for både inde- og udeser-
vering. Køkkenet er veludstyret med service, køle- 
fryseskabe, opvaskemaskine og forskellige køkken-
maskiner. 
  
Haven består udover cafeen af en velbesøgt læge-
urtehave samt en øbutik. Lægeurtehaven har en 

medarbejder ansat på et lille timetal ugentlig og 
flere frivillige. Øbutikken drives af lokale, der sæl-
ger egne produkter. 
I tilknytning til cafeen er der et produktionshus, 
som benyttes af forskellige grupper og foreninger 
på øen. 
  
Hvis du/I s er interesseret, så kontakt Dorte Knud-
sen, formand for Lægeurtehaven tlf 29846772,  
Dorte Knudsen dorteendelave@live.dk:  
  
  
Ansøgningsfrist senest 20 februar 2021 
  
Med venlig hilsen 
Endelave Lægeurtehave  

EN ANBEFALING 
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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. 

TID 
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Tid 
Vi har alle fået tildelt et mål af tid. 
Tid kan gå langsom, ja, nogle gange næsten helt i stå, 
andre gange flyver den afsted, alt efter hvor i livet man 
befinder sig. 
 

Man kan blive mødt af spørgsmålet: Hvad får du tiden 
til at gå med? -Ja, jeg får ikke tiden til at gå, den går 
helt af sig selv, uden min medvirken. 
Andre taler om at slå tiden ihjel,- tiden skal da for alt i 
verden ikke slås ihjel, den skal leves fuldt ud. 
Som barn, når man feks. glædede sig til juleaften eller 
sin fødselsdag, det var der den sneglede sig afsted. 
Når man så er blevet voksen, tænker man ikke så me-
get på tidens begrænsning, regner med at have et 
langt liv foran sig. 
 

Starter for de flestes vedkommende på uddannelse --
de, der har ambitioner, på en længere uddannelse og 
bruger tiden på det, opnår en god vellønnet 
stilling,-- udnytter de betroede talenter. 
Andre synes det er vigtigere at bruge tiden på at blive 
lykkelig i kærlighed. 
 

Mange er heldige at opnå begge dele. 
Så er man nået op i årene, og begynder at indse at ti-
den er fløjet afsted, og der ikke kan være så meget til-
bage. Så bliver man omhyggelig med at bruge af den. 
Den skal for alt i verden ikke spildes. 
 

Der er en stor frihed i at være pensionist, og selv at 
kunne bestemme hvad man vil bruge sin tid til. 
 

Man kan sætte sig ned og filosofere over livet i al al-
mindelighed, og sit eget i særdeleshed, hvad fik man 
gjort rigtigt og hvad blev gjort forkert, det kan under 
ingen omstændigheder gøres om, derfor er det vigtigt 
at gøre sig umage. 
 

Man kan ikke få tiden forlænget. 
 

Tanker over tid. 
Merethe Krogh. 

1. januar 2021 - foto: Merethe Krogh 
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LÆGEURTEHAVEN 
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Lægeurtehavens historie fra 2006 til 2021 
Hvis vi ikke får historierne skrevet, går de i glem-
mebogen, derfor vil jeg i denne artikel fortælle om 
de år jeg har arbejdet i Endelave Lægeurtehave. I 
foråret 2021 stopper jeg helt med at arbejde i ha-
ven, men fortsætter selvfølgelig som guide på øen 
og arrangerer fortsat masser af vandreture, cykel-
ture, smag på naturen ture, byvandringer, krydder-
snapseture mm. 
 
I det tidlige forår 2006 startede jeg på fuld tid i En-
delave Lægeurtehave. Haven bestod på det tids-
punkt af besøgshaven med små firkantede træbede 
samt to havestykker til dyrkning af urter i større 
målestok. Hele haven var tilgroet. Jeg kunne an-
sættes fordi bestyrelsen havde søgt og fået ca. 
250.000 kr til gennemførelse af et projekt, der dre-
jede sig om at udvikle og sælge en række produk-
ter med urter fra haven. Så var min løn sikret, i 
hvert fald et par år! Samtidig med mig blev der i en 
periode ansat en beboer fra øen i en ordning, der 
dengang hed ”aktivering”, og vi skulle sammen hen 
over foråret og sommeren sørge for at få styr på 
haven, lave rundvisninger, åbne en butik med urte-
produkter samt åbne cafe med lette frokostretter 
og kaffe/kage. Det var lidt af en mundfuld for to 
ansatte og en ganske lille flok frivillige. 
Det var også lidt af en mundfuld pludselig at have 
arbejde på en lille, flad ø og samtidig bo i det midt-
jyske højland. Derfor blev skurvognen bag huset i 
Lægeurtehaven tømt og jeg indrettede en lille over-
natningshybel der. Arbejdsdagene var lange og fri-
dage var der ikke mange af. Den sparsomme fritid 
blev brugt til at eksperimentere og udvikle produk-

ter til butikken, og det var i den periode jeg udvik-
lede et produkt, som blev meget populært, nemlig 
en tørret pesto. 
 
Der var ikke råd til løn om vinteren, så jeg var fyret 
4 – 5 måneder i vinterhalvåret. Den første vinter 
brugte jeg fritiden på at lave en hjemmeside til Læ-
geurtehaven.  
 
I det rum, der nu fungerer som lagerrum for ca-
feen, stod der nogle trækasser og der var kroge i 
loftet. Her tørrede vi i de første år urterne som blev 
brugt til at producere tørpesto, urtesalte, krydder-
urteblandinger, urteteer mm. Urterne blev dyrket i 
de to havestykker på hver side af plænen. Vi var 
også i gang med omlægning til økologi og via Plan-
tediktoratet lykkedes det at få lov til at høste en 
række urter i naturen på Endelave og bruge Ø-
mærket på produkter med bl.a. rosenkronblade, 
nælder, hyldeblomster mv.  
I 2007 søgte jeg midler hos diverse fonde til en 
omlægning af den gamle og nedslidte besøgshave. 
Så gik et større anlægsarbejde i gang med hjælp 
fra et par flittige frivillige. Min ide med omlægnin-
gen var, at i stedet for at lægeurterne var blandet 
sammen i de små bede, skulle bedene være større 
og de skulle have temaer. Mange steder, i andre 
lægeplantehaver var urterne opdelt efter sygdom-
me, altså hvert bed bestod af planter man mente 
kunne kurere en bestemt sygdom. Min ide var at 
gøre det mere historisk og jeg endte med at placere 
bedene i den øverste afdeling i historisk rækkefølge 
alt efter hvilke former for sygdomslære man havde 
historisk i oldtid, middelalder osv. Det blev til 9 sto-

Forår i Lægeurtehave 
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LÆGEURTEHAVEN 
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re temabede og resultatet blev både flot og velfun-
gerende. Der blev lavet faste skiltestandere til info-
tavler ved de enkelte temaer og nye flytbare plan-
teskilte i stedet for de gamle metalskilte. Den ne-
derste have var fortsat ”Endelavehaven” med vilde 
lægeurter fra øen, men nu med nye 6 kantede lær-
ketræsbede i sammensatte grupper. Hele denne 
omlægning fandt sted i 2007-2008 og straks heref-
ter snakkede jeg igen nye projektideer med besty-
relsen!  
 
Vi havde efterhånden virkelig stor efterspørgsel på 
urteprodukterne i butikken og det var besværligt at 
tørre urter i bundter i det lille lagerrum. Min ide var 
nu, at vi skulle have bygget et hus mere på matrik-
len. Det skulle indeholde urteværksted og tørreri, 
så vi kunne tørre urterne og fremstille produkterne 
under ordentlige forhold. Med et ja fra bestyrelsen 
gik jeg igen i gang med at søge penge og det lyk-
kedes  at få  midler til at urteværkstedet blev byg-
get i 2010. Det var samme firma, som havde byg-
get det store hus i 2000, og de havde en gammel 
snedker ansat, som jeg allierede mig med i forhold 
til mine planer om indretning af tørreriet. Det endte 
også med at blive et virkelig funktionelt og effektivt 
tørreri, hvor jeg i årene efter har haft rigtig mange 
mennesker med ind i for at nyde aromaen og synet 
af de mange skønne urter på tørrerammerne. 
 
I årenes løb har mange både øboere og ikke-øboere 
været med til at få Lægeurtehaven til at fungere, 
både som frivillige hjælpere og i diverse ordninger, 
fx arbejdsprøvning, praktik, revalidering, bare for 
at nævne nogle. Lægeurtehaven var et utrolig po-

pulært sted, både for øboere og gæster på øen og 
der var en helhed, en ”rød tråd” igennem det hele, 
fordi alt blev drevet samlet. 
 
Nogle af de ting der kunne samle øboere og som-
merhusfolk omkring Lægeurtehaven var fx den årli-
ge æblekage konkurrence, som jeg vistnok startede 
allerede efteråret 2006 eller var det 2007? Ret hur-
tigt derefter kom mosteriet til, og de første år blev 
det udlejet virkelig meget hver september og okto-
ber, da Endelave jo er rig på nedfaldsæbler! Nu har 
mange selv en lille mostpresse, men havens moste-
ri bruges dog stadig. Mange kurser, temadage og 
økologiske madaftener har været afholdt i Lægeur-
tehaven, bare for at nævne nogle af emnerne: pile-

flet, betonstøbning, naturkos-
metik, kryddersnaps. 
 
Selv om alt gik godt gennem 
mange år og Lægeurtehaven 
var et populært besøgsmål, var 
det svært at tjene nok penge til 
min løn og svært at skaffe gra-
tis/frivillig arbejdskraft, så vi 
måtte hele tiden sørge for at 
finde nye muligheder for indtje-
ning. Gennem en årrække del-
tog jeg sammen med en lille 
flok meget flittige frivillige i 
Middelalder festivalen, og ud 
over at være et dejligt afbræk 
fra det daglige arbejde, solgte 
vi så meget på festivalen, at 
det var en god hjælp til den al-
tid skrantende økonomi. En an-
den aktivitet, der gav lidt ekstra 
til havens økonomi var, at vi 
gennem en årrække havde salg 
af mad og drikkevarer ved 
grundlovsmøderne, der den-
gang blev holdt på Bent 
Hindrups strand og tiltrak man-
ge mennesker.  
 
Tove Yde 
 
Fortsættes i næste nummer 

 

 

Får i Lægeurtehaven 

Forår i Lægeurtehaven 
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Nyt fra Endelave Beboerforening 
 
Kære heltids-, deltids og fritids Endelavitter! 
  
Endnu en gang tak for den massive opbakning til 
ansøgning til Bredbåndspuljen. 
  
Vi fik desværre som ventet IKKE del i Bredbånds 
midlerne, vores 45 point og en gennemsnitspris på 
ca. kr. 70.000 pr. abonnement lå langt fra hvad der 
skulle til for få del i tilskudsmidlerne. Der blev givet 
tilskud til 99 projekter med 5007 adresser i 40 
kommuner. Gennemsnitsprisen blev på kr. 20.973 
og der skulle 67,03 point til for at få tilskud fra 
Bredbåndspuljen 
 
 
Men kampen om lynhurtigt internet på Ende-
lave er ikke tabt – den er først lige begyndt! 
For det første bruger vi øens massive opbakning i 
henvendelser til andre udbydere med forslag om at 
etablere bedre luftbåret forbindelse. Vi har kontakt 
til Yousee og Telenor/Telia, der begge har materiel 
på øen i forvejen. Udover dette har vi også taget 
kontakt til Net selskabet Konstant (Strøm) og Fibia 
(Fiber). 
  
For det andet ligger vi nu lokalt og nationalt politisk 
pres gennem pressen og gennem direkte henven-
delse til politikere og regering. Hvis vi aldrig kan 
komme i betragtning på grund af projektets samle-
de pris pga. udlægning af søkabel, så må der arbej-
des for en bevilget eller lovgivet løsning. Det arbej-
de starter også nu. 
 
  
For det tredje vil vi undersøge mulighederne for at 
få del i de afsatte bredbåndsmidler for 2021 – dette 
arbejde kan først igangsættes i løbet af 2. kvartal 
2021 - Derudover har Beboerforeningen indsendt 
en interessetilkendegivelse vedr. EU- støtte til etab-
lering af nationale bredbåndskabler til EU-
kommissionen via Energistyrelsen. 
Vi betragter altså ikke afslaget (der ikke var uven-
tet) som en afslutning, men som begyndelsen på 
nye indsatser, som vi håber vil ende med at beløn-
ne jeres opbakning og tillid. Fortsættelse følger. 
  
 
Besøgsrekord på Endelave 
Overfartstallene med færgen viser at over 70.000 
personer sejlede med færgen sidste år, naturligvis 

godt hjulpen af gratispakker og øvrige nedsættelse 
af priserne (og nå ja, mulighederne for udenlands-
rejser var jo noget begrænset). Gennem de senere 
10 år har tallet ligget i størrelsesordenen 55 – 
60.000 personer. 
  
 
Færgemøde med Borgmesteren 
Hvornår skal Endelave have en ny færge og hvad 
skal den kunne præstere – det var emnet for et 
møde med Borgmesteren. Den 16. december var 
Leif, Mike og Poul fra bestyrelsen til møde med Pe-
ter Sørensen på rådhuset i Horsens. Samme med 
ham deltog også Jens Møller Christensen, økonomi- 
og administrationschef i Teknik og Miljø og Louise 
Nordestgaard, leder af borgmestersekretariatet. 
Indledningsvis var der bred enighed om at vores 
nuværende færge godt kan sejle en del år endnu. 
Og set i lyset af at fossile brændstoffer (diesel) skal 
udfases, også ved færger, vil det være fornuftigt at 
afvente det, der er igangsat mht. udvikling af nye 
og driftssikre fremdriftsmidler (El, brint, ammoni-
ak). Forhåbentlig vil vi også se udvikling af nye 
mindre færger til dækning af det danske ø-rige, 
hvor evt. samdrift med andre øer vil kunne komme 
på tale. I første omgang vil kommunen i år igang-
sætte grundlæggende analyser af besejlingsforhol-
dene til øen, for at vurdere mulighederne for frem-
tidigt valg af færgetype, sejlhastighed og miljøfor-
hold. Når vi er tættere på afklaring af de tekniske 
forhold ved en ny færge, vil Beboerforeningen i 
samarbejde med kommunen forestå en spørgeske-
maundersøgelse, hvor alle med hus på Endelave vil 
blive rådspurgt om deres mening og prioriteringer 
vedr. en ny færge. Mere herom senere.  
 
 
Nyt om familieboliger på Endelave  
Der arbejdes forsat på at bygge nye lejeboliger på 
Endelave og der er forsat rigtig gode chancer for, at 
der i løbet af 2021 vil blive projekteret 2 måske 4 
familieboliger/ældrevenlige boliger af en af Horsens 
almennyttige boligforeninger – vi venter spændt på 
nyt! 
  
D. 18. november afholdt "Turistsamarbejdet Kyst-
landet" ved Helle Berthold Rosenberg en WORK-
SHOP om VERDENS MINDSTE KRYDSTOGT, som vil 
blive en 4-dages tur med besøg og én nats over-
natning på Endelave, Tunø og Samsø. Besejlingen 
vil ske med 12 personers hurtiggående RIB-både 
fra firmaet SeaRangers. Test af turene vil ske i lø-
bet af 2021 og helt normal drift formentligt først fra 
2022. 
  
Formålet var at konkretisere og beskrive Verdens 
Mindste Krydstogt: 
- Hvilke aktiviteter og tilbud kan vi helt konkret til-

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  

BEBOERFORENINGEN 
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byde kunderne, som vil tiltrække dem? 
- Hvilke stikord kan vi sætte på den oplevelse, de 
får på turen, og som de tager med sig hjem? 
 
Fra Endelave deltog Kiss Nøhr Jensen, Maja Hoe, 
Jørgen Holm (den yngre), Bjarne Ottesen & Mette 
Skaarup og fra Beboerforeningen Mike og Poul. Vi 
havde en rigtig god drøftelse af hvad Endelave kan 
byde på (overnatning, mad, aktiviteter) og vores 
input vil blive brugt til opbygningen af turen og til 
annoncer, beskrivelser i brochurer og på hjemmesi-
der, artikler i medierne, video på Instagram og Fa-
cebook med mere. 
 
Generalforsamling i Endelave Beboerforening 
lørdag d. 20. februar 2021 kl. 14:00 
Vi håber på at kunne afholde vores årlige general-
forsamling 20.02.21. kl. 14:00 i skolens gymnastik-
sal – reserver datoen! 
Vi har som altid brug for gode emner til bestyrelsen 
og vil gerne opfordre alle der vil være med til at 
arbejde for et endnu bedre Endelave at kontakte 
Formand Kim Holm Pedersen (mobil 29458775) og 
drøfte mulighederne for at blive en del af bestyrel-
sen i Endelave Beboerforening 
 
Koordineringsmøde og opstart af ”Endelave 
Erhvervsforening”  
Efter generalforsamling afholdes der Koordinerings-
møde for alle aktivitetsindehavere i 2021 og vi vil 
forsøge at starte ”Endelave Erhvervsforening 
”op. 
  
 

Spørgsmål – kommentarer – gode ideer – KOM 
FRISK! 
Vi har brug for din mening – så husk at du kan altid 
kontakte en af beboerforeningens medlemmer - 
besøg www.endelavebeboerforening.dk – her finder 
du udover kontaktdata til alle i bestyrelsen - refera-
ter mm. 
  
Vi har brug for din opbakning NU og vil gerne 
opfordre alle til at blive medlem af Endelave 
Beboerforening  
  
STØT ENDELAVE BEBOERFORENING 
Et medlemskab i 2021 koster for øens beboere og 
sommerhus beboere kr. 100,00 pr. person. Pensio-
nister og støttemedlemmer kr. 75,00 
Bak op om Endelave Beboerforenings arbejde – Et 
medlemskab giver dig mulighed for indflydelse og 
stemmeret til den årlige generalforsamling. 
Vi har svært ved at komme rundt og opkræve det 
årlige kontingent pga. COVID-19 og vil gerne opfor-
dre ALLE til at indbetale på enten Mobilepay eller 
overføre til foreningen konto! 
8130-6582022516 – med navn og adresse /tlf. nr. 
 
Der kan også betales på mobilpay 71917 m/navn 
og tlf. nr. 
 
Vi ønsker alle et godt nytår – pas på jer selv og an-
dre – vi ses på årets Ø   
 
Endelave Beboerforening 

BEBOERFORENINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

Foto: Karsten Kragh Hansen 
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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 

 

 

ENDELAVE APS 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

Nyheder fra ApS’et 
Godt nytår til jer alle! 
2020 blev noget anderledes, end vi havde forestillet 
os, og også i Endelave ApS’ regi. 
 
Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. 
Det har været et virkeligt godt år for kroen og for 
Endelave rent turisme- og omsætningsmæssigt. 
 
Det var ikke lige det vi havde forudset, i forsomme-
ren 2020, men vi skal love for, at vi blevet enormt 
positivt 
overraskede Og fremgangen ser ud til at fortsætte i 
2021. 
 
Netop derfor er det os en fantastisk stor glæde at 
kunne fortælle jer at: 
 
Vores forpagtere Marianne og Henning fort-
sætter som forpagtere på Endelave Kro! 
 
Marianne og Henning gjorde i første omgang brug 
af deres mulighed for at opsige deres kontrakt ved 
udgangen af oktober med seks måneders opsigelse. 
På den måde var de ikke længere bundet af noget. 
Men udgangspunktet var bestemt ikke, at de var 
færdige med kroen og med Endelave. 
 
Vi har derfor sammen vendt bøtten fuldstændig på 
hovedet, og har derfor fået strikket en ny aftale 
sammen. 
En af ændringerne består i, at Marianne og Henning 
får frit spil ift. åbningstider i vinterperioden fra ef-
terårsferien til påsken. Som udgangspunkt er kroen 
derfor lukket i vinterperioden, men lejlighedsvis 
åbent til fx julefrokost mv. Vi har sammen med Ma-
rianne og Henning drøftet muligheden for nogle ar-
rangementer, som vi vil samarbejde omkring, så 
det kunne godt tænkes, at vi vil støve det gamle 
”krokorps” af :) 
 
En anden ændring er at minimumsforpagtningsaf-
giften er blevet sat ret kraftigt ned. Det har kunnet 
lade sig gøre ved at Endelave ApS har indfriet det 
sidste pantebrev til tidligere ejer Flemming Schu-
chardt. 
Vi har siden pantebrevets optagelse i 2014 har haft 
muligheden for at indfri det til kurs 80 inden 
31.12.2020. 
Den mulighed har vi så benyttet os af ved vores 
banks hjælp, og dermed forhøjet vores lån, men 
ikke vores månedlige afdrag på bankgælden. Det 
betyder her og nu rent praktisk ikke andet end lidt 
højere renter og længere løbetid. Vi vil i 2021 sta-
dig afsøge forskellige muligheder for at konvertere 

en del af vores bankgæld til en billigere låneform. 
Vi har stukket en finger i jorden nogle nye steder, 
så vi håber det vil bære frugt. 
 
Det var årets første gode – men forhåbentlig ikke 
sidste nyhed 
 
Herunder er der lidt nyhedsinfo fra vores forpagtere 
Bedste hilsner 
Bestyrelsen i Endelave ApS 
 
 
Miraklernes tid er ikke forbi! 
I alle tilfælde ikke for os. Efter vores beslutning om 
at stoppe på Endelave Kro har vores tanker kredset 
omkring vores og kroens fremtid. Det er slet ikke 
nogen hemmelighed, at vi elsker vores arbejde på 
kroen, vi elsker Endelave og alle de skønne menne-
sker på øen - vi har aldrig haft det bedre. 
 
Heldigvis for os gav vores opsigelse plads til nye 
tanker, og i et godt og konstruktivt samarbejde 
med bestyrelsen for Endelave Kro, har vi fundet 
frem til en ny form, som vi er nødt til at prøve af - 
en økonomisk forandring og en forandring der giver 
os mulighed for også at være en del af en familie, 
hvor der jo engang imellem er en familiefest, en 
fødselsdag eller andre anledninger, hvor vi har brug 
for at deltage. 
 
Vi fortsætter på Endelave Kro, og glæder os til at 
komme i gang med at planlægge 2021! 
 
Godt nytår 
Henning og Marianne 
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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 
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75 68 24 48 
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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 

 
 

februar  -  marts  2021 

 
 

Corona og kirken 
Nu er det snart 11 måneder siden landet lukkede ned, fordi der var denne nye virus, som man ikke kendte noget til. I forbindelse 
med nedlukningen blev også kirken lukket for gudstjenester, så vi kunne kun holde begravelser og vielser under særligt skærpede 
vilkår. Det var svært at forhandle med familier der kun kunne have først 10 senere 20 med til højtideligheden. Mange fik ikke mu-
lighed for at sige et sidste farvel under de former, som vi er vant til i kirken.  
At vi samles om den døde, har et ritual med bønner, læsninger, tale og jordpåkastelse; hvor vi har en sidste stund i kirken sammen 
med den som vil være savnet.  
 

Konfirmationerne blev udskudt fra foråret til efteråret, og blev stadig holdt med de restriktioner, der nu var åbnet en smule. Der 
skulle være 1 m mellem deltagere i gudstjenesterne, 2 hvis man ville synge; og deltagerantallet blev udregnet for hver enkelt kirke i 
forhold til kvadratmeterne. Det var håndterbart, og vi kunne holde åben hus for dem der havde lyst til at være med. For det var sjæl-
dent flere end der måtte komme. Dog måtte vi i Tyrsted og Uth sætte begrænsning på antallet af gæster i kirken ved de mange dåb, 
vi har der, for at der også skulle være plads til dem, der kom uden en speciel invitation.  
 

Mange blev væk, for ikke at være i store forsamlinger, mens andre syntes, at det at komme i kirke betød mere end en meget lille 
smitterisiko. For den 21. december sagde Søren Brostrøm at folkekirken håndterede situationen på en forsvarlig måde. Og der har 
da heller ikke været sager, hvor der er kommet en stor smitte ud af hverken begravelser eller gudstjenester. Der var i december nog-
le tilfælde, som fik meget spalteplads og tid i radio og TV. Men det var ikke almindelige gudstjenester, hvor folk sad ned på deres 
plads, sang som vi plejer at synge i kirken de fleste af os, nemlig lavt.  
 

For mig at se blev disse få eksempler, ud af de omkring 10.000 gudstjenester og begravelser bare i adventstiden, den dråbe, der fik 
lukket ned for kirken i julen. Os i de små kirker var vant til at håndtere fuldt hus. Men de store bykirker, med store kor havde et pro-
blem som de ikke kunne overskue. Og det betød så at der heller ikke kunne holdes julegudstjenester i Endelave Kirke. Begrundelsen 
var den engelske mutation, som var farlig i juletiden, men som åbenbart ikke var farlig efter jul, da der jo blev åbnet igen efter re-
striktionerne fra d. 21. december, hvor man skulle overveje salmesang og holde gudstjenesterne nede på 45-50 minutter. For så kort 
derefter at blive til restriktionerne fra d. 23. hvor man fraråder fællessang og det ikke må tage mere end 30 minutter fra start til slut. 
Og afstanden blev hævet til 2 meter selv om man ikke sang. Og der skulle være 7,5 kvm til rådighed for hver deltager i begravelsen 
eller gudstjenesten. 
 

Og de krav gælder nu og indtil videre til og med d. 7. februar; og de har næsten lovet, at det bliver forlænget, nok i første omgang til 
og med vinterferien i uge 7.  
 

Mange synes nok, at det er mærkeligt, at kirken kan holde åbent, når alt andet er lukket ned.  Der er flere grunde til at kirken har 
særstatus. Med de foranstaltninger der er i spil nu, så er smitterisikoen langt mindre end risikoen for uheld ved at køre en tur på mo-
torvejen, vurderes det af eksperterne. 
 

De eksperter, hvis udtalelser alle hjemmesider er fyldte af i denne tid; så man næsten ikke kan finde hoved og hale i noget. For de er 
jo ikke alle enige. Og det fylder vores hoved og sjæl med mere frygt, mere usikkerhed. 
Der er politisk opbakning til at når man går i kirke, så er det ikke for underholdningens skyld; men fordi man har brug for både at 
høre ordene, nyde musikken, stilheden, finde et gnist af håb, når tankerne og frygten har fået frit spil i alle de timer man går alene. 
At komme i et rum hvor man kan lægge byrderne fra sig, hvis det er der man synes man kan det. Komme i et rum, og mærke at der 
er andre der har det på samme måde. Høre ord der insisterer på at alt om vores liv ikke handler om corona, om vaccine. Der er noget 
inden i os der har behov for at blive italesat.  
 

Vi er meget forskellige i vores dagligdag. Nogle er mere bekymrede end andre. Nogle mere forsigtige. Nogle er vovehalse der ikke 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Mette Munk 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 
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kun sætter sig selv men også andres velbefindende på spil for at få et sus. Jeg tænker over det hver gang jeg kører på motorvejen. 
Hvor mange der mener at de ikke behøver overholde de regler der er meldt ud, men gladelig kører alt for hurtigt. Med indbygget 
risiko for andre.  
Kan man stole på at de så overholder reglerne mht corona? Hvor mange områder i livet mener de, at deres egen dømmekraft er bed-
re, end de regler vi som samfund har opstillet, for at kunne færdes trygt. 
Jeg oplever ikke nogen der bevidst overtræder coronaregler. Og vi har en god kultur, hvor det er i orden at sige fra. Enten med ord 
eller med et kropssprog når vi f.eks. køber ind. Nogen viser at de vil ha god afstand, andre føler sig godt beskyttet i de øjeblikke, 
hvor man er indenfor 2 meters afstand af deres mundbind. 
Kirken har hele vejen overholdt de forordninger, der har været til gudstjenester og begravelser. Og derfor har vi ikke haft nogle 
skandalesager omkring kirken. Myndighederne giver os mulighed for stadig at holde åbent hus, så længe vi retter os efter det. Og det 
gør vi; og det er vi glade for. For nogen har en glæde ved at være i et ekspertfrit rum, hvor der kan være fokus på andet end blot fy-
sisk liv og død.  
 

Derfor holder vi åbent stadigvæk. Ingen tvinges i kirke; men man skal heller ikke se skævt til dem, der holder sig til hvad der er til-
ladt og forsvarligt, fordi man selv har sat hårdere rammer om sit liv, end det eksperterne siger. Og jeg er ikke ekspert på noget der 
har med epidemier og virus at gøre. Ej heller med fartbegrænsninger. Så jeg kan helt undlade at lytte til eksperterne, og forholde mig 
til de skilte jeg møder på min vej. Og være tryg i det, uden der er garanti for noget som helst. 
 

Jens Peder Baggesgaard 

Praktiske forhold i kirken 

1 pr. 7,5 kvm hvilket vil sige  15 deltagere ud over personale. Ændringer slås op 
foran kirken. 
Varighed max 30 minutter. 
Sang: Nogen gange kirkesanger, andre gange ikke. Aftales ml hver enkelt præst og 
MR-formand 

Take-away: Præsterne laver en kort video til hver søndag, optaget i Uth Kirke. Kan 
ses på Tyrsted-Uths hjemmeside (tyrsted-uth.dk) og på deres facebookside. Og 
forhåbentlig også på Endelave kirkes facebookside, hvis Tulle får det til at virke. 

 

Højskoleformiddag 

Torsdag den 25.marts kl. 10  
Ved Jørgen Juul Petersen, som ejer hus på Endelave, og netop har udgivet bogen 
”Den blomstrende bibel – Vilde planter med bibelske navne”. Han vil fortælle om 
bogen og vise billeder fra den. 
Jørgen Juul Petersen oplyser:  
Jeg gik på pension i 2011 efter at have været præst i Bredsten ved Vejle og i Hårs-
lev på Nordfyn. I min pensionisttilværelse har jeg arbejdet med blomsterbogen. 
Det er en gammel interesse- da jeg var spejder fik jeg en opgave med lægeplanter. 
Det var i 1960. Glæden ved naturen har fulgt mig siden og da jeg var præst i Bred-
sten har jeg nydt godt af den fine natur i Vejle Ådal og Randbøl området. Og i dag 
hvor vi bor i Middelfart, er vi omgivet af skov og vand. 
Jeg har altid været glad for at være præst og læse teologi og filosofi og har fortsat 
med studeringerne også efter at jeg holdt op som præst. I bogen kombinerer jeg 
mine to interesser: for naturen og for bibelhistorien og religionsfilosofien.  
 

Den Blomstrende Bibel er en bog fuld af fortællinger og billeder. Med udgangs-
punkt i 14 vilde blomster med bibelske navne fortæller jeg om de traditioner, der 
knytter sig til de enkelte planter. Bogen består af to dele: en fortællende del og så 
en mere idehistorisk og teologisk reflekterende del, der handler om kristendom-
mens forhold til naturen.  
 

NB: Læs nærmere opslag på pælene og ved kirken om, hvor vi mødes, og om 
eventuel kaffe. Vil afhænge af coronasituationen.  
 

Menighedsrådet  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FEBRUAR 

 
 
 
 
 

 

 søndag d. 14.   Fastelavn  
    Karen Holdt Madsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 28.  2. søndag i fasten 
    Bettina Erbs Hillers     
 
 

 MARTS 

 

 

 

 

 

 søndag d. 14.   Midfaste 
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRIL 

 

 

 

 

 

 torsdag d. 1.    Skærtorsdag kl. 19.30 
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fredag d. 2.     Langfredag 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 4.    Påskedag 
   Jesper Hyldahl 
 
 

 

 

 

 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 
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TILLYKKE ENDELAVE!  
Som bekendt har museet altid siddet til leje i den 
gamle præste-/ forpagterbolig. Men i 2019 beslut-
tede Horsens Provsti imidlertid at sælge bygningen 
og stenladen i en budrunde i efteråret 2020, og 
museumsbestyrelsen valgte på baggrund af sidste 
generalforsamlings opbakning at give et bud, et flot 
bud syntes vi selv. I slutningen af december udlø-
stes spændingen endelig om, at vi, af både menig-
hedsråd, provsti og Århus Stift, er godkendt som 
køber. Det er vi selvfølgelig glade og lettede over 
og vi ved, at alle jer derude, der kender og har 
fulgt og støttet museet, deler vores glæde. Vi ser 
frem til jeres fortsatte opbakning til museet og hå-
ber at se jer til den kommende endnu ikke fastsatte 
generalforsamling. Der vil blive flere opgaver, som 
kunne løses ved arbejdsammen dage, som vi godt 
kunne tænke os at engagere jer i. Vi er altid pres-
set på klargøring inden sæsonåbning og i år kom-
mer første selskab allerede 6.maj!  
 
Lidt om bygningerne: 
 I forbindelse med etablering af Museumsforenin-
gen i 1985 blev forpagterboligen fredet, men ejer-
skiftet af huset vil ikke betyde ændringer hverken 
ude eller inde, det er netop vores fornemmeste mål 
at bevare det, som det er og vi vil fortsætte med at 
holde det i pæn vedligeholdt stand, så det fortsat 
kan bevare sin fredningsstatus på 4 på en skala fra 
1 – 9. Vurderingen er baseret på: arkitektonisk 
værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, 
originalitet og tilstand. 
Skal der renoveres i en større skala er vi indstillet 
på at søge fondsmidler. 
 
Stenladen er ikke fredet, men erklæret bevarings-
værdig som den sidste tilbageværende avlsbygning 
til den engang store præstegård med mange byg-
ninger. Den hænger fint sammen med stuehuset og 
Byhaven! Dens udvendige udtryk med de karakteri-
stiske store porte vil vi også bevare. Vi vil foretage 
nødvendige tiltag som f.eks.et ensartet gulv. Pla-
nen er at udleje en del af arealet, da vi har brug for 
indtægter og på et tidspunkt fremlægger vi et 
idékatalog for jer om brugsmulighederne.  
 
Det er af stor kulturhistorisk værdi for øen og dens 
turister, at hele præstegårdskomplekset er med til 
at bevare den oprindelige sammenhængskraft med 
kirken og den oprindelige bydel. Det er fantastisk, 
at museet fortsat kan bestå i det flotte hus fra 
1741, hvor historierne om det levede liv på øen 
stadig kan fortælles i disse rammer. 
  
Pbv. 
Inge Grosen 

Hvem boede i husene for længe siden? 
Eventuelle rettelser eller tilføjelser modtages gerne.                                                                            
Vedr. Søndermølle 9, kom Louise Rasmussen på 
plejehjem og boede ikke i huset til sin død. Huset 
stod tomt nogle år, herefter købte Esther og Aksel 
Krogh huset. Huset ejes i dag af Merethe og Arne 
Krogh. 
 
Søndermølle 5 
Slægten Foged kan føres helt tilbage til 1700-tallet 
i dette hus, hvor den sidste ejer er sømand, båds-

kipper og toldopsynsmand Peder Christian Peder-
sen. 
Familien sælger huset i 1924 til Frederik Jensen, 
der var kendt under navnet ”Pigsmeden”, fordi han 
lavede pigstager til færdsel på isen. Han ernærede 
sig også som cykelsmed og havde et lille værksted 
helt ud til vejen. Frederik Jensen var en godmodig 
kleptoman, der ikke kunne holde fingrene fra løse 
genstande. Dette var almindelig kendt, og mangle-
de man noget, så gik man til Jensen, og så fik man 
tingen tilbage med en eller anden snurrig forkla-
ring. Til sidst gik det dog galt. Landbetjenten blev 
hentet til øen, og Jensen blev arresteret. Han skulle 
vente på en bænk, mens betjenten fik sig en øl for 
at fordrive ventetiden, til båden sejlede. 
 
Jensen gik imidlertid sin vej; han gik ned over mar-
kerne til Sønderhavet, fandt en stor sten og tog den 
med sig i den båd, der lå på stranden. Nok lånte 
han mange ting, men tyv ville han ikke kaldes. Så 
hellere drukne sig i Sønderhavet. 
 
Familien flyttede fra øen, og i 1942 købte sognefo-
ged Christian Buhl huset til aftægtsbolig for sig og 
sin kone. Han dør i 1947, men enken bor her til hun 
dør i 1953, hvorefter Christian Jørgensen køber hu-
set, der nu kendes som Chr. Skomagers hus. Edith 
og Christian bor her til engang i 1970-erne, hvor de 
flytter til en beskyttet bolig i Horsens. 
 
Næste ejer er Hans Erik Nielsen fra Bryrup, der an-
vender det som fritidshus til 1990. Styrmand Jens 
Erik Jensen har boet til leje et par steder på øen, 

MUSEET 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

”Emil fars hus” fra gårdsiden 

Arkivfoto 



 

 15 

MUSEET 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

køber huset og flytter ind på helårsbasis. Huset 
blev kendt som ”Emils fars hus”. Jens Erik bor her 
sammen med sin søn, Emil, til sin død i 2015.  
Ejerne af Søndermølle 7, Birthe og Finn Bjerregård, 
køber nu huset, og de to matrikler bliver slået sam-
men. Nu går den helt store istandsættelse i gang, 
og det gamle hus findes i dag kun på billeder.  

Søndermølle 7 
De to huse, Søndermølle 5 og 7 var oprindelig kun 
adskilt af en ca. 1m. bred passage mellem husene. 
Her har været mange skiftende ejere tilbage i 1700 
– og 1800-tallet, hvor Peder Nielsen Lave får 5 
drenge med sin kone nr.2. Den ældste dreng over-
tager huset og flytter senere med sin familie til hus-
mandsrækken, mens Søndermølle 7 udlejes til en 
bror, træskomand Jens Johan Pedersen. Denne flyt-
ter i 1858 over på den anden side af vejen og ned 

mod havet og bliver den første i ”Pedersen-
rækken”. (familien blev ejere af flere huse på Søn-
dermølle) Her er stadig flere ejere/lejere. Her 
iblandt husker Grethe Nymand en familie med ikke 
mindre end 8 børn. I 1943 ejes huset af gartner 
Poul Flemming Rude, der allerede året efter sælger 
til Christian Buhl. Han ejede således begge huse.  
 
Harald Sørensen fra Møllegården blev som omtalt i 
et tidligere nummer gift med Ella Nielsen fra Bjerre-
gården. I ægteskabets første år boede de i huset, 
men da Haralds far dør, flytter de unge ind på Møl-
legården, og Haralds mor overtager nr. 7. Huset 
havde da fået nye gulve, men der var stadig ikke 
indlagt vand. Hun boede her nogle år, men efter at 
have fået det ene ben sat af, tog Ella og Harald sig 
af hende på Møllegården. Huset blev solgt, og der 
kom flere forskellige ejere. 
 Jeg husker en kunstmaler (han hed vist Roost), der 
ernærede sig som malermester på øen. Karakteri-
stisk for hans arbejde var, at han efter at have ma-
let grundfarven lavede et forskelligfarvet mønster 
med en svamp, mere eller mindre tilfældigt arran-
geret. Hans ”kunst”værk kan vist stadig ses i skip-
perstuen på Kongevejen 1. 
 

Husets næste ejer er Gørli Ryelstedt (svenskeren) 
fra Horsens. Han brugte huset til fritidshus, indtil 
han solgte til Birthe og Finn Bjerregård ca. 1980. 
De brugte i begyndelsen huset som fritidshus – se-
nere blev det helårsbolig med efterfølgende moder-
nisering. I 2015 købte de Søndermølle 5, og de to 
matrikler blev slået sammen, så de to førhen små, 
uanselige huse i dag står som ét stort nyt hus.  
 

Lotte Krogh 

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 
Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
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• Mindre miljøbelastning 
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• Indbygget Wifi 
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Af hjertet tusind tak for opmærksomheden  
ved vores far  

 

Arne Knudsens 
 

 begravelse den 30. December 2020. 
 

De kærligste hilsner fra 
Sanne, Dorthe, Anne, Knud, Peter og Anne Mette 

Foto: Karsten Kragh Hansen 
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Grøn vinter igen? 

Pjask, søle og sjap - pjask, søle og sjap – som Benny Andersen skriver i sin sang om november som 
årets kedeligste måned. Dette kan man næsten også sige om december og den forløbne del af januar, og 
finde stemningen frem, når man hører sangen sunget af Poul Dissing, med hans karakteristiske stemme. 
– Skønt vinteren har forsøgt at ændre vejret til en koldere type med frost og sne, er det indtil nu ikke 
blevet til andet end ordene, som jeg indledte med. 

Ude i haven kan jeg se fasanerne ligge og krybe i læ bag hæk og hegn, efter de har været omkring foder
-pladsen i forhaven fra tidlig morgen. Den store flok, som holder til, består af ti hunfasaner og fire fasan-
kokke. Det er en fornøjelse at se de kampe, som udspilles om retten til at komme først til truget. Men 
alle bliver mætte, da jeg fylder op igen, når de første er blevet serviceret. – Småfuglene kommer også 
frem fra min tætte hæk, hvor de har sovet trygt og i skjul for katte og spurvehøgen. Men vi mangler fle-
re af de normale vintergæster. Flokkene med sjaggere har vi endnu ikke set. Kvækerfinkerne er heller 
ikke kommet til foderpladsen, hvor vi plejer at se dem. 

Stemningen derude i forhaven gør morgenkaffen til en længere affære, da der hele tiden sker noget nyt. 
– Vor frivillige karantæne, som de fleste på Endelave er gået i, føles ikke som noget belastende, da 
udendørs aktiviteter ikke føles tiltrækkende, og det bliver mest til læsning af de forskellige bøger, som 
ankommer i en jævn strøm. Og så er det jo også dejligt at sidde nær ved brændeovnen, og lade sig gen-
nemvarme med kaffekoppen inden for rækkevidde. 

Kaninerne er også aktive, og græsset bliver klippet til passende højde. Jægerne har ellers gjort en stor 
indsats for at holde bestanden nede på et acceptabelt niveau, så vi forhåbentlig ikke skal have kaninpe-
sten på besøg igen. Vores kat har de seneste par måneder holdt pause med at spise kaniner. Den har 
vist fået nok af denne kost, hvor den helst vil holde sig til de små kaninunger. – Katten er blevet meget 
kræsen, og den levner næsten halvdelen af hvad, der bliver øst op for den. Denne rest har jeg gennem 
det sidste halve år bragt ud i haven, hvor pindsvinene holder til, og de har spist alt, der blev serveret for 
dem. – De er vist ikke gået helt i hi, da de stadig rydder skålene for kattens rester. 

NATUREN OMKRING OS 
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Rådyrene ser vi ikke meget til 
her ude i vestenden af øen. De 
er trukket længere ud i skovene 
omkring Louisenlund og op mod 
Øvre. Og der er måske heller 
ikke så mange, som vi før har 
haft. Sygdom har måske høstet 
for meget i deres rækker, og 
afskydningen bør måske mind-
skes nogle år, så vi igen kan få 
en større bestand at se på. 

Fiskeriet har været lagt på hyl-
den de seneste måneder. Jeg 
har dog hørt om fangst af store 
ørreder, skønt disse fisk burde 
være oppe i åerne for at gyde, 
så vi kan få noget at fiske efter i 
de følgende år. Der kan måske 
være tale om fangst af undslup-
ne ørreder fra havbrugene. – 
Der har været talt om nye fiske-
arter fra mere sydlige egne, 
men sådanne har vi ikke set no-
get til her omkring øen. Tvært 
imod har vi mistet bestanden af 
den tyklæbede multe. Der burde 
jo være kommet en ny bestand 
til, da vandet jo er blevet var-
mere i vore indre farvande, og 
det ville passe denne fiskeart 
udmærket, så de måske kunne 
gyde her nordpå. 

Godt nytår! 

Børge Birkmose 

NATUREN OMKRING OS 
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Den blomstrende Bibel 
Af Jørgen Juul Petersen 
 
Vilde planter med bibelske navne 
 
Som ”medskyldig” i etableringen af Endelave Læge-
urtehave vil jeg gøre opmærksom på Jørgen Juul 
Petersens Den blomstrende Bibel som udkom i ef-
teråret. Jørgen Juul Petersen (Skipperhuset) har 
skrevet en spændende bog om 14 vilde planter 
med bibelskenavne. De gennemgås botanisk med 
de traditioner og overleveringer som knytter sig til 
dem. Det er der kommet mange gode historier ud 
af. Men også planternes brug i folkemedicinen er 
beskrevet. Det er ofte folkeviddet der har navngivet 
planterne og knyttet dem til bibelske fortællinger. 
 
Bogen er i to dele, hvor anden del er en historisk 
oversigt over blomsternes rolle i teologi og kunst. 
Jørgen Juul Petersen slutter med et par kapitler om 
Carl von Linné (ham der systematiserede planter-
ne) og K.E. Løgstup. Og han runder af med et op-
gør med myten om at det skulle være kristendom-

mens skyld at vi mennesker driver rovdrift på natu-
ren. 
 
Bogen er en guldgrube af viden om sammenhæn-
gen mellem planternes og Bibelens verden. Den 
kan bruges som opslagsværk, især første del om de 
enkelte planter, eller den kan læses sammenhæn-
gende. Den er fyldt med citater og henvisninger 
man kan forfølge hvis man vil vide mere, og så er 
den rigt illustreret med vedkommende og meget 
forskelligartede billeder. 
Men først og fremmest er den en opfordring til at 
gå på opdagelse i naturen, i beskrivelsen af dansk 
ingefær nævnes Endelave, og til at se hvad folk før 
os har set og fortalt om planterne. 
 
Jørgen Juul Petersen (f. 1945) er tidligere præst i 
Hårslev og Bredsten. 
Bogen er udgivet på Mimers Forlag og koster 250 
kr. 
 
Kirsten Nielsen  

BOGANMELDELSE 
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Landbrug på Endelave i 1982 og senere 
Erik Aalbæk Jensen skrev gennem 1980’erne stor-
værket ”Livet på Øerne” i 8 bind, hvoraf bind 6 
fokuserede på øerne i Kattegat. Han beskrev her 
livet på Endelave i 1982 således: 
”Tidligt om morgenen går malkeanlæggene i gang 
på gårdene langs vejen over vestenden af øen forbi 
flyvepladsen og sydpå til den sidste gård med mar-
kerne liggende op over klinterne på øens sydvest-
hjørne. En ti kilometer lang udligningskyst strækker 
sig dérfra østpå til Lynger Hage, og en lavere, ste-
net strand i nordvestlig retning mod strandvoldene 
omkring Klobens enge og vandhuller og de viber og 
strandskader, præstekraver og bekkasiner, som fly-
ver her om sommeren, og de rastende hjejleflokke 
om efteråret. 
 
Mellem markskellene fra engene op til landevejen 
græsser flokke af ungkreaturer, og malkekøerne 
samler sig foran staldene morgen og aften som hos 
Frede og Benthe Lassen på Allégården, hvor anlæg-
get starter ved halv syv tiden for at gøre de tredive 
malkekøer færdige, inden tankvognen er der. 
 
Frede Lassen var fireogfyrre og Benthe femogfyrre. 
Han er født på den gård øst for byen, som Poul Erik 
og Jette havde købt, men han så ingen fremtid i 
landbruget og meldte sig hos postvæsenet i Århus 
og nåede frem til at blive kontorpakmester dér. 
 
I 1960 blev han gift med Benthe, der er fra Hor-
sens, men var kommet på Endelave gennem mange 
somre i ferien sammen med sine forældre. Hun var 
sygeplejerske og i hendes og Fredes Århustid ansat 
på Statshospitalet i Risskov. Frede sagde, at han 
ville ikke til landbruget på de vilkår, samfundet bød 
det i tresserne. 
 
”Men så kom vi i EF, og måske, sagde vi, var der en 
rimelig chance nu. Året efter købte vi gården her, 
med lidt sommerfugle i maven, for vi havde vænnet 
os til et liv med to pæne månedsgager, og her kom 
pengene ikke regelmæssigt på kontoen, og desuden 
var det dyrt at bygge en gård med en besætning på 
tolv malkekøer op til én med tredive. Det hjalp, da 
Benthe blev hjemmesygeplejerske herovre to år ef-
ter, at vi havde købt.” 
 
Nu var hun for det meste kørt på arbejde, når tank-
vognen kommer op gennem alléen og drejer ind på 
gårdspladsen for at tage mælken fra køletanken, 
vende og køre ud til landevejen igen og gennem 
Vesterby og lidt efter dukke op i Østerbyen. 
Den rusker forbi skolen med biblioteket her på Kon-
gevejen, som gaden hedder i den her ende af byen, 
og det overkalkede bindingsværkshus med bliktaget 
og postskiltet ud mod vejen, missionshuset og Loui-
ses Hus med gulkalkede tavl mellem rødtjærede 
stolper og dokker og Rønnen med endnu rigere bin-
dingsværk, som om her har været træ nok af tage 
af. Husene har i hvert fald ikke skullet stå tilbage 
for de østjyske i stil og soliditet. 
 
Hen ad tolv har tankvognen været øen rundt og 
kørt den sidste gang syrnet mælk ud, og mejerister 
og medhjælperne er færdige med formiddagsræset. 
Det har stået på siden morgen, og lyden fra maski-
nerne og af folkenes gummistøvler og træsko har 
blandet sig med lyden af kasser, der blev stablet 
hos købmanden længere inde ad stranden mod hav-

nen, og klokken i mejeriets udsalg af smør og mælk 
og ost. 
 
Der står virkelig et andelsmejeri i lyslevende aktivi-
tet på Endelave. Basis er toogtyve leverandører 
med fem hundrede malkekøer og en mælkemængde 
på to millioner kilo i 1982, halvandet hundrede tu-
sind mere end året før og sekshundrede tusinde 
mere end i 1973, da Frede og Benthe vovede sprin-
get til Allégården. 
 
”Så længe der er landbrug i Danmark,” sagde Fre-
de, ”er der også landbrug på Endelave. Vær sikker 
på dét.” Gårdene var ikke store, sagde han, om-
kring en tredive, fyrre tønder land hver. Han havde 
selv halvfjerds, men kunne ikke se, hvorfor selv et 
landbrug på fyrre tønder land ikke skulle kunne 
brødføde en familie, hvis det var lagt an på ani-
malsk produktion. 
 
Hans timeløn var ikke stor, når han begyndte ved 
halv syv tiden og sluttede i stalden omkring syv af-
ten. ”Det giver ikke halvtreds kroner, ikke engang 
tyve i timen, men sådan vil jeg ikke stille det op. 
Det er årsregnskabet, der tæller. Hvad har vi inve-
steret, og hvor meget er værdierne vokset? Hvor 
stor er tilvæksten i staldene? Bare det går fremad, 
er jeg ligeglad med timelønnen” 
 
En arbejdsdag af den længde var ikke nogen hin-
dring for, at han også kunne sidde i færgeudvalget, 
være formand for andelsmejeriet og deltage i bebo-
erforeningens aktiviteter, især studiekredsen: 
”Der kom mange gode idéer frem. Vi skal videre 
med dem, men idéen om husbondafløsning er alle-
rede gennemført. Husbondafløseren er ansat, lønnet 
af Horsens Landboforening med tilskud fra det of-
fentlige. Det er en glimrende ordning, og den bliver 
meget brugt. Man kan tillade sig at lægge sig med 
influenza, og bare tanken om, at vi har afløser, let-
ter, så vi tør holde den store produktion. Det turde 
man ikke, hvis det hele hang på éns egen arbejds-
kraft alene. 
 
Vi har skolen, vi har læge, og vi har dyrlæge. Han 
er ansat under mejeriet, det forlanger amt og kom-
mune for at give støtte, men så støtter de altså, og 
uden ham havde vi heller aldrig haft det kreatur-
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Frede Lassen i 1982 fra bogen: 
Livet på Øerne 
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hold, vi har nu. 
Gennemsnitsalderen for landmænd i Danmark er 
over halvtreds. Her er den mellem femogtredive og 
fyrre for os toogtyve, der producerer, og ingen af os 
tror på, at her ikke er landbrug om ti eller tyve år 
også. Hvorfor skulle der ikke være det? 
Jeg tror, vi har klaret os igennem på at investere 
forsigtigt. Vi bygger ikke nye, store stalde, men la-
ver de gamle om og indretter os i dem. Gårdene er 
mindre, end de er i gennemsnit på fastlandet. Derfor 
har vi heller ikke haft råd til de store lån og investe-
ringer, men til gengæld sidder vi heller ikke så yder-
ligt. 
 
Der er fire i arbejde på mejeriet, bestyreren og en 
uddannet mejerist mere og to mand på timeløn. For 
et par år siden satsede vi på en speciel skimmelost 
og byggede et helt ny osteri. Det gik ikke, for vi 
havde ikke taget tilstrækkelig højde for, at den ost 
skulle ligge i fire uger på lager og bagefter være 
solgt, inden den var otte uger gammel. Margenen 
var for snæver, og vi var lige ved at vælte på det. 
Men så skiftede vi og gav os til at lave dels smør og 
dels ost igen, men en femogfyrre og en tredive og 
tyve procent Danbo og markedsføre den som uforu-
renet naturprodukt. Vi sætter en etikette med 
”Endelave Ost” på og mærker smørpakkerne med 
”Endelave Smør” også og har en fin afsætning på de 
produkter, især i København. Halvfems procenten 
går derover. 
 
Vi er enige om at holde fast på mejeriet, selvom de 
tilbud, de store selskaber kommer med, lyder fri-
stende. De kan stille med tilbud som tredive øre me-
re for kiloet, end vores eget kan give. Lad os sige, vi 
går ind på tilbuddet og nedlægger mejeriet og sen-
der mælken over. Det ville være en fin ordning med 
gode penge det første år og næste år. I næste runde 
siger de, at de desværre kun har råd til at hente den 
hver tredje dag, til sidst måske kun en gang om 
ugen, hvis de ikke gør processen kort og dropper os 
fuldstændig. Den hopper vi ikke på. Det er en skidt 
løsning for hele øen og ikke bare for landmændene. 
Den vil koste arbejdspladser og give afvandring, og 
sker det, ser det hele anderledes ud. 

Mejeriet har aldrig i sin lange levetid helt fra 1889 
omsat så stor en mælkemængde som nu, og én af 
grundene er altså husbondafløseren. Jeg tror også, 
gartneriet er en god idé. Vi har rimelig god jord. Vi 
har et klima, der er lige så godt til tidlige sorter som 
Samsøs. Vi har Poul Eriks og Jettes tredive tønder 
land. Vi andre kan ikke afse jord, men de kan, fordi 
de ikke har køer. 
Vi tænker over det. Måske kunne det give arbejde til 
nogle familier for en rimelig løn, for det gælder ikke 
om at få hvem som helst ud til øerne for enhver 
pris, men om at få folk ud, der kan leve af det. Kan 
vi det, og kan vi ellers holde tungen lige i munden, 
er der ingen grund til at være bange for fremtiden.”  
 
Tiden efter 1982 
I 1982 var der som nævnt 22 leverandører med ca. 
500 malkekøer på øen, men i 1986 var der kun 12 
mælkeproducenter tilbage, og mejeriet måtte sam-
me år lukke. Vejle Amt og Horsens Kommune bidrog 
fra samme år med et årligt tilskud til drift af en køle-
tankvogn, så øens mælkeproducenter i stedet kunne 
få deres mælk til Barrit Mejeri. Ifølge EU-regler var 
det særlige tilskud dog konkurrenceforvridende, og 
derfor bortfaldt det i 2002, hvor der kun var 3 leve-
randører tilbage med i alt 93 køer. Karsten Kragh 
Hansen stoppede som den sidste sin mælkeprodukti-
on i 2018.  
 
Denne drastiske nedgang i mælkeproduktionen på 
Endelave skyldes de øgede transportudgifter for 
mælk fra øen, ingen ekstra fortjeneste ved økologisk 
mælk, den almindelige strukturudvikling i dansk 
landbrug, og omlægning af EU's landbrugspolitik i 
1980’erne og senere, så det blev mindre gunstigt at 
producere bl.a. mælk. Danmark blev i 1973 medlem 
af EF/EU og var dermed omfattet af EU’s fælles land-
brugspolitik.  
 
Svineproduktionen på øen er for længst stoppet, 
men der er heldigvis stadig køer på engene i som-
merhalvåret. Det er kødkvæg, hvor ammekøer går 
sammen med deres kalve, mens de vokser op. Kvæ-
get sørger for at afgræsse områder, der ellers hur-
tigt ville blive overtaget af buskads, tagrør og andet. 

Kort græs i engene er vigtigt for 
fugleliv og vilde planter, som skal 
beskyttes, da Endelave er en del af 
et EU naturbeskyttelsesområde.  
 
Øens marker dyrkes stadig men nu 
primært med korn og andre salgsaf-
grøder, og markdriften klares med 
store maskiner og langt mindre ar-
bejde end tidligere. Der er kun få 
aktive landmænd tilbage på øen. 
Udbygningerne til en væsentlig del 
af de tidligere landbrugsbedrifter 
benyttes ikke længere til landbrug, 
men langt de fleste ejendomme lig-
ger der stadig og minder om en tid, 
hvor landbrug var øens domineren-
de erhverv. 
 
Anders Grosen 
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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 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 



 

24 


