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Min tid på Endelave 
Jeg flyttede til Endelave i midtfirserne, efter opfordring 
af en anden fra øen.  
Der var også tilflyttet Niels ”Graver” Vinther. 
Jeg havde desuden fået konstateret muskelsvind og 
havde behov for noget nyt i livet efter nogle stressende 
år i Aarhus.  
Jeg boede i lejet hus midt i byen, og var der i cirka 6 – 
7 år, indtil job / studier i Horsens gjorde det svært at 
bo på øen samtidig. 
  
Jeg fik et medhjælperjob ved kirken, samtidig med fi-
skeri, dyrkning af grøntsager samt sommersalg af kry-
staller og gaveting. 
 
Endelave var et super lækkert sted, med masser af 
skønne mennesker og natur. Det at opleve sommeren 
samt de kolde vintre var helt fantastisk. 
 
Og bruge havet omkring øen til både fiskeri og sejlads i 
egen båd, var utroligt. Super at kunne fange egne fisk 
og glæde andre med det. Og sejle rundt om øen en flok 
unge..... Med mad og drikke ombord. 
  
Jeg fik nemt og hurtigt en stor vennekreds, hvoraf en 
del stadig er mine gode venner.  
 
Mange super fede oplevelser og mennesker på øen - er 
det jeg husker bedst.  
En af de sjoveste og fedeste - var da jeg sammen med 
Bente Rasmussen, Henrik Henriksen, Torben Simonsen, 
nogle af de daværende unge mennesker,  snakkede og  
blev enige om at lave Endelave Festivalen.  
Vi yngre mennesker mente, at der manglede noget.  
 
Mange ting havde vi ingen ide om, men tænkte at det 
kunne vi nemt løse. Masser af ting måtte vi finde ud af 
hen ad vejen...... Men vi fik en masse andre mennesker 
med på ideen som hjælpere, både lokale og personer, 

der kom ofte på øen.  
 
Fire helt fantastiske 
år lavede vi festiva-
len. Igennem årene 
blev den lidt større, 
men altid således at 
øen kunne bære det. 
  
Hen ad vejen var der 
selvfølgelig store op-
gaver, der skulle lyk-
kes.... Færge, masser 
af mennesker, fragt, 
strøm, vand, toiletter, store telte.... og selvfølgelig en 
masse bands og musikere.  
 
Økonomien var de første to år med stort underskud, 
som vi fire personer – som startede festivalen gik ind 
og betalte via banklån. Da vi stadig troede på ideen. 
  
Det tredje og fjerde år var gode år med fornuftig øko-
nomi med en kæmpe flok af super hjælpere samt godt 
besøg.  
Desværre var det ikke muligt at forsætte festivalen.  
Vi ville gerne, men problemer omkring hele transport-
området med personer, fragt, biler, bands – gjorde, at 
det ikke var økonomisk rentabelt. 
 
Vi lærte en masse.... Fik mange god3 ideer og kontak-
ter, og fik glædet en masse mennesker. 
I dag kan jeg så glæde mig over at have en hel stak af 
skønne mennesker, som jeg har mødt på øen og i for-
bindelse med Endelave Festivalen og så stadig huske 
de sjove stunder med festivalen. 
 
Morten Juul Sørensen   
 
Fotos er fra Endelave Festival 1987 
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Så er det ganske vist! 
Da coronaepidemien har resulteret i stor udbredelse 
af hjemmearbejdspladser og fået mange familier til 
at vælge storbyerne fra og flytte ud i landdistrikter 
og til øer er det vigtigt at kunne tilbyde en hurtige-
re vandvejs transport for skolebørn og voksne. Så 
derfor: 
 
Øen får nu en lettere brugt katamaranfærge til 
transport af personer og cykler. Den har i 2016 ko-
stet ca. 41 millioner at få bygget på et hollandsk 
værft i Rotterdam og har tidligere tjent som 
shuttlefærge i det færøske. 
Lige nu ligger færgen i Esbjerg havn til ombygning 
efter danske regler og forhold.  
 
Den bliver ombygget af det tidligere EOS, som i sin 
byggede vores nuværende M/F Endelave. 
EOS blev for 15 år siden solgt til Semco Maritime 
 
På den 35 m lange båd er der plads til 150 passa-
gerer og 75 cykler pr. tur. Beregnet sejltid er ca. 25
-30 minutter. Den endelige sejltid afgøres først un-
der de kommende prøvesejladser. 

Den endelige indsættelsesdato er endnu ikke fast-
sat, da skibet først skal færdigmonteres, prøvesej-
les og godkendes af myndighederne og det kan for-
sinkes under de nuværende omstændigheder 
 
Færgen vil alle dage i vinterperioden sejle to dob-
beltture og fra påske til efterårsferien to dobbelttu-
re på hverdage samt tre/fire dobbeltture i weeken-
der og helligdage. I sommerferien kan der på ud-
valgte dage være op til seks dobbeltture.  
 
Som udgangspunkt bliver der ikke laves om i sejl-
planen for M/F Endelave, men der kan efter det før-
ste år med supplement af den nye færge ske nogle 
tilpasninger, for at optimere sejladsen. 
 
Den nuværende personalestab på M/F Endelave ud-
vides med fire-fem ekstra ansatte, og hele staben 
vil i fællesskab lave en turnusordning med de to 
færger. 
 
Med venlig hilsen 
Endelave Færgefart 

HURTIGFÆRGE 
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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 

 

 

Vores nye katamaranfærge  
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LÆGEURTEHAVEN 
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Endelave Lægeurtehaves historie 
Fortsat fra sidste nummer 
 
I 2012 fik Endelave besøg af regentparret og i den 
anledning skulle de selvfølgelig besøge Lægeurte-
haven. Ekstra kræfter blev lagt i at gøre haven fin 
til rundvisningen. Blandt andet fik vi i den anled-
ning indviet et projekt under ”Levende Kulturarvs-
spor”, der gik ud på at markere nogle spots rundt i 
landet med spændende historie. Lægeurtehaven 
var i en periode på nogle år fremover et af disse 
spots. 
 
I 2013 fik Lægeurtehaven igen fint besøg. Denne 
gang var det Puk og Herman fra tv, som det år la-
vede serien hvor de besøgte danske småøer. Jeg fik 
lov til at fortælle om haven og havde dem med på 
tang-og urtejagt. Den afsluttende middag, hvor de 
øboerne der havde deltaget i tilblivelsen af udsen-
delsen, var  inviteret blev tilberedt og serveret i be-
søgshavens smukke omgivelser. 
 
Nedenfor haven, lige ved siden af p-pladsen findes 
Lægeurtehavens bigård. Frem til 2012 blev bihuse-
ne her beboet af helt almindelige gule bier. Men da 
alle øens gule bier døde på grund af en mystisk 
sygdom, kom jeg i snak med et par biavlere jeg 
kendte lidt til fra fastlandet, som syntes det kunne 
være spændende at etablere den brune bi på Ende-
lave. Øens på det tidspunkt eneste biavler lod sig 
overtale til at gå med på ideen, og siden har Ende-
lave været renavlsområde for brune bier. For at 
kunne vise og fortælle folk på øen og besøgende 
noget om biernes liv, arrangerede vi en række slyn-
gedage om sommeren i de næst kommende år. Her 
kunne folk komme og se biavlerne slynge honning, 
smage det nyslyngede ”guld” og høre om honning 
og biavl. Et stort tilløbsstykke. 
 
Folkehaverne og Vinlauget startede nogenlunde 
samtidig i 2013 så vidt jeg husker, og det var fordi 
vi fik rådighed over noget ekstra jord, som Horsens 
Kommune tilbød os. Folkehaverne var små (eller 
større) jordstykker, som øens beboere kunne låne 
til dyrkning af grøntsager. De første år var det en 
succes og folk hyggede sig med pasning af haver-
ne. Men efter et par år viste det sig desværre umu-
ligt at holde kvikgræsset væk fra haverne og de 
fleste blev opgivet. Det vinlaug, som blev startet og 
plantede en række økologiske vinplanter, eksisterer 
stadig, men har ikke haft resurser til at udvide pro-
duktionen. 

 
Jeg kan ikke huske det præcise årstal for starten, 
men et andet lille projekt der blev meget populært 
(og stadig er det!), er ”Kryddersnapseruterne”. Jeg 
lavede en lille folder med et kort, hvor jeg tegnede 
nogle vandre/cykelruter ind. På kortet er der langs 
ruterne numre, som viser hvor man kan finde de 
forskellige snapseurter og på hvilken årstid. Der er 
også en lille beskrivelse af de forskellige urter og 
lidt om hvordan man fremstiller kryddersnaps. Fol-
deren blev trykt i 10.000 eksemplarer så vidt jeg 
husker og da de var brugt, var der ikke penge til 
flere, for folderen var gratis. Siden har man kunnet 
downloade folderen fra Lægeurtehavens hjemme-
side og de sidste par år har man også kunnet hente 
den på VisitHorsens ’ side om Endelave, på min 
egen guide-side samt på Endelavefærgens hjem-
meside. 
 
Et lille ”eksport” eventyr har Lægeurtehaven også 
været igennem. Tørpestoen og nogle af vores kryd-
derurtemix var så populære, at mange folk og bu-
tikker på fastlandet gerne ville have fingre i de go-
de sager. Det var nærmest umuligt at følge med, 
og i en periode på et par år måtte vi låne et jord-
stykke på Pilegården for at dyrke basilikum nok til 
pestoen. Vi havde også en konsulent fra Ø-
sammenslutningen ind over for at hjælpe os i gang 
med en evt. stor-produktion. Men det endte med at 
vi tog den beslutning, at det ville gå for meget ud 
over ”den røde tråd” i Lægeurtehaven, altså sam-
menhængen have – butik – cafe som en helhed, 
hvis vi sprang med på den vogn.   
 
I slutningen af sæson 2014 besluttede jeg mig for 
at jeg godt kunne tænke mig at få mulighed for at 
være lidt sammen med min familie om sommeren, 
så jeg sagde til bestyrelsen at vi måtte lægge hove-
derne i blød for at finde en ny konstruktion, hvis 
Lægeurtehaven skulle overleve. Det førte til en 
masse møder og drøftelser og endte med et kon-

ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

mail@endelave-museum.dk 

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. 31 39 19 70  

Sommer i Lægeurtehaven - foto: Tove Yde 
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LÆGEURTEHAVEN 
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cept, hvor vi skilte de 3 dele: besøgshave, butik/
produktion og cafe i 3 forpagtninger, som fungere-
de i 2015 og 2016. Jeg forpagtede selv besøgsha-
ven i de to sæsoner.  
 
Efter sæson 2016 opsagde jeg forpagtning af be-
søgshaven, og vi ville nu afprøve et nyt koncept, 
nemlig at bortforpagte det hele samlet. Det lykke-
des også at finde et forpagterpar, og den historie 
har de fleste af jer nok hørt om! Kort fortalt var det 
sådan, at forpagterparret havde en drøm om at 
kunne drive både have, butik og cafe, men somme-
tider er virkelighedens verden jo anderledes end 
drømmen. De kunne kun lige akkurat drive cafeen. 
Butikken åbnede aldrig og haven groede til. I slut-
ningen af juni overtog foreningen besøgshaven, så 
det ikke gik helt galt. Oven i denne for Lægeurteha-
ven ikke særlig opløftende sæson, mente forpagter-
parret at vi havde vildledt dem og de henvendte sig 
til en advokat og sagsøgte os. Lægeurtehaven 
vandt sagen både i Byretten og i Landsretten og 
sagsøger er selvfølgelig dømt til at betale en stor 
del af sagsomkostningerne. 
  
Efter den historie gik foreningen tilbage til selv at 
drive besøgshaven, cafeen blev fremover forpagtet 
ud og i forhold til butikken fik jeg den ide, at vi 
kunne lave et fællessalg for små-producenter på 
øen.  
I 2017 udgav Lægeurtehaven en bog om havens 
planter som afløser for den lille bog der blev udgi-
vet i 1990’erne. Bogen lånes med ind i haven og 
her er oplysninger om planternes historiske og evt. 
nutidige brug samt kapitler om krydderurter, kryd-
dersnaps, naturlægemidler, giftplanter mm. 
Som forlængelse af udgivelse af bogen, lavede jeg i 
2018 en omlægning af den nederste del af besøgs-
haven, som jo indeholder planter der er vildtvok-
sende på Endelave. Med denne omlægning ville jeg 
vise, at strandplanter og andre planter fra øens na-
tur kan bruges til andet en naturlægemidler. Derfor 
fik bed-grupperne nu temaer, og infotavlerne ved 
bedgrupperne fik tekster, der fortæller om temaer-
ne: spiselige planter, nytteplanter, 
kryddersnapseurter, lægeplanter, 
sundhedsskadelige planter. Dyrk-
ningsforsøg med bl.a.  strandkål 
og strandbede blev der også plads 
til. 
 
Til og med april 2021 er jeg stadig 
ansat på deltid og jeg regner med 
at bestyrelsen har planer om at 

fortsætte konceptet med, at foreningen selv driver 
besøgshaven med en deltidsansat, cafeen forpagtes 
ud i sommer-månederne og Ø-butikken fungerer 
som fællesalg for ø-produkter. 
 
Venlig hilsen 
Tove Yde 

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 

Tehaven - foto: Tove Yde 
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Udskydelse af Generalforsamlingen indtil vi-
dere 
Endelave Beboerforenings bestyrelse valgt at ud-
skyde generalforsamlingen og lade den nuværende 
bestyrelse fortsætte indtil vi kan samles igen og 
vælge den nye bestyrelse. 
Vi mener at vores generalforsamling, såfremt der 
bliver muligt i forhold til de gældende og kommen-
de restriktioner, skal gennemføres fysisk, idet en 
digital afholdelse vil afholde en store del af de æl-
dre medlemmer i at deltage i foreningens øverste 
myndighed.  
Vi arbejder på at komme med en udmelding om-
kring planerne for afholdelsen af generalforsamlin-
gen når regeringerne kommer med ændringer til de 
nuværende restriktioner der udløber 7 april 2021.  
 
Ny pulje penge til de gode ideer 
Den nye ”Landsbypulje” i Horsens Kommune på 1,5 
mil. Kr. i 2021 og 2022, er nu åben for ansøgnin-
ger. 
Formålet med puljen er at understøtte lokale og 
konkrete borgerrettede initiativer i landsbyerne og 
herunder Endelave. Landsbypuljen kan anvendes 
til:  
· Etablering eller udvikling af en landsbypedelord-
ning  
· Lokal by- og landskabsudvikling (f.eks. stier, nye 
træer eller belægninger)  
· Lokal grøn omstilling og bæredygtig udvikling  
· Lokal bevægelse og idræt  

· Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende 
foreninger  
· Skabelse, udvikling eller samling af lokale møde-
steder  
· Initiativer som understøtter og styrker lokal akti-
vitet  
 
Projekterne skal være lokale og konkrete. Der kan 
ikke gives tilskud til drift, og projektets forankring 
efter projektperioden skal beskrives i ansøgningen. 
En landsby kan opnå støtte på fra 25.000 kr. til 
maks. 300.000 kr. Alle med gode ideer til relevante 
projekter kan søge – såvel foreninger som sam-
menslutninger og enkeltpersoner. Ansøgere, som 
søger store beløb, bør opnå beboerforeningens 
skriftlige opbakning. Bemærk at der skal være en 
egenfinansiering på 15% (fonde, egne midler, frivil-
ligt arbejde tæller med).  
 
Stor interesse fra studerende for at besøge 
Endelave 
I foråret er der hele to grupper af studerende, der 
har kastet deres ”kærlighed” på Endelave.  
I de første tre uger af marts har de to kaos-pilot-
studerende Ane og Malte fra Aarhus besøgt øen. De 
har ønsket at få inspiration til hvordan de vil kunne 
bringe slow living til den danske ungdom. Slow li-
ving handler om at prioritere de dele af ens liv og 
tid man synes er vigtige. Derfor har de ønsket at 
mærke ø-roen og arbejde på koncentreret på pro-
jektet. En del på øen har nok snakket med dem. 

BEBOERFORENINGEN 
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Lægeurtehaven åbner søndag d. 2 maj kl 14.00 
 
Vi siger  farvel og tak til Tove for mange års flot arbejde. 
Ved samme lejlighed byder vi Birgit Juel Martinsen velkommen som ny medarbejder i haven.  
 
Hvis Corona tillader det byder vi på kaffe og kage. 
 
Bestyrelsen 

Det bliver spændende at se hvad de får ud af det. 
Endvidere har fem IT-studerende fra København 
henvendt sig: De skriver: Hej øboer. Vi er en grup-
pe studerende fra IT-Universitetet København, som 
er i gang med et Co-design projekt. Co-design er 
en tilgang til design, hvor brugere og designere 
samarbejder igennem hele processen. Gennem re-
search har vi fundet frem til jeres øsamfund og fin-
der jer specielt interessante i relation til vores pro-
jekt, hvor vi arbejder med det overordnede tema 
isolation - på både godt og ondt. Vi synes det kun-
ne være super spændende at møde nogle af jer, så 
vi sammen kan udforske en spændende co-design 
proces. De fem studerende er Tina, Amanda, Je-
sper, Felix og Per Christian. De vil gerne i kontakt 
med nogen af jer og vil afholde tre møder af ca. to 
timer varighed. Tag godt imod dem. 

 
Nyt fra MF Endelave 
 
Hvordan sikrer vi at fastboende kan komme 
med færgen i højsæsonen? 
Vi oplever at de fastboende på Endelave kan have 
svært ved at få plads på Færgen i Højsæsonen. 
Endelave Beboerforening har deltaget i møde med 
repræsentanter fra de danske småøer. De andre 
øer har samme problematik. Esbjerg – Fanø har 
løst det med en speciel opmarchbås til ø-biler. Der 
må ikke laves forfordeling af pladser på færgen i 
forhold til øens beboere. Alle opfordres til at reser-
vere pladser i god tid og hvis øens beboere har 
akutte problemer, så kan broen kontaktes på 40 40 
72 17 for om muligt at finde en fælles løsning.  
 
Kriterier for åbning af passagerantal på fær-
gen  
Det er en udfordring, at regeringen ikke melder en 
langsigtet plan ud. Vi vil vurdere situationen igen i 
starten af april – og forhåbentlig komme med en 
opjustering af passagerantal efter dok (dok er i uge 
15) – vurderingen af dette og åbning af kiosken 
kommer til at ske ud fra et sundhedsfagligt per-
spektiv.  

Grøn omstilling af færger  
Sammenslutningen af Danske Småøer v. formand 
Dorthe Winther skriver i et nyhedsbrev fra marts: 
Vi afventer netop i skrivende stund den endelige 
udgave af en rapport fra Transportministeriet om 
de danske indenrigsfærgers muligheder for grøn 
omstilling. Vi har deltaget i følgegruppen, og arbej-
det med rapporten peger tydeligt på, at en grøn 
omstilling af færgerne ikke er lige om hjørnet - der 
er mange udfordringer. Det er, og bliver fremover, 
et højaktuelt emne – også i EU. Kommissionens ud-
spil til en ’Green Deal’ har bl.a. et afsnit om grøn 
transport og peger på, at ’sort’ transport ikke skal 
kunne få statstilskud, hvilket vi selvfølgelig har 
gjort vores politikere opmærksom på er urimeligt, 
idet det er svært at forestille sig, at den grønne 
omstilling på færgeområdet ’kan ske over en nat’. 
Det område følger vi selvfølgelig tæt.  
Det fulde nyhedsbrev fra Ø-sammenslutningen kan 
ses på Beboerforeningens hjemmeside 
 (www.endelavebeboerforening.dk) 
 
 
Tak for indsatsen – jeres omsorg og gode hu-
mør! 
 
Endelave Beboerforening har i foråret været ude og 
hylde nogle af de personer, der holder Endelave i 
gang, forsat kæmper for at Endelave er et attrak-
tivt sted af være, – skaber aktiviteter der kan øge 
kendskabet til Endelave og dermed skaber nye 
”Endelavitter” Endelave kan så meget – vi skal bare 
være bedre til at vise det – ved med til at fokusere 
på alle de positive ting Endelave kan tilbyde! 
 
Vi har besøgt mange og vil fortsætte med at sætte 
fokus på alle de der med til at synliggøre Endelaves 
kvaliteter – vi kan ikke nå at komme hele vejen 
rundt og sige tak – men vi prøver :) 
 
Bestyrelsen 
Endelave Beboerforening 

BEBOERFORENINGEN 
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Smede- og Maskinværkstedet lukker pr. 1. april 2021.  
I absolut akutte situationer – f.eks. vedrørende rørsprængning - kan jeg kontaktes. Jeg varetager stadig-
væk opgaver vedrørende SAMN-forsyning. 
 
Jeg vil gerne sige alle tak for opbakningen gennem årene – den har jeg sat stor pris på. 
 
Med venlig hilsen 
 
Benny Rasmussen 

LÆGEURTEHAVEN 
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HILSEN FRA BENNY 
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Hvem boede i husene for længe 
siden. 
Søndermølle 3, ”Havnely ”. 
 
1686: Her lå oprindelig et gård-
sted, der som så mange andre 
blev delt i to halve. Der knytter sig 
en uhyggelig tragedie til stedet, 
idet Helle Andersdatter i 1686 blev 
fundet død i brønden. Hendes svi-
gerinde blev mistænkt for 
”ulykken”, men frikendt ved Viborg 
Landsting. 
 
1709: Den ene halvdel af gårdste-
det, nu uden jord, ejes af sømand 
Hans Jensen. Den anden halvdel af 
hans far. Hans Jensen drukner 
sammen med 4 andre øboere på 
vej til Jylland, og faderen overta-
ger gårdstedet og får således sam-
let de to halvdele. På grund af 
hans fremskredne alder er han dog 
nødt til at sælge. 
 
1730 er året, hvor Jens Nielsen 
Skipper overtager gårdstedet og 
omdanner gården til en skipper-
gård uden jord. Familien bor her 
de næste mange år og har i den 
tid tilfæstet sig jord, hvilket bety-
der, at gården kan flyttes ud til sin 
jordlod på østøen. 
 
I 1815 er gården nu blevet til 
”Sundgården”, og Søndermølle 3 
er omdannet til et jordløst hus-
mandssted, der købes af Peder Sø-
rensen og Sidsel Marie Jensdatter 
(en datter af huset) 
 
1833: Huset ombygges og forbed-
res af den nye ejer, Jens Sørensen, der er en bror 
til den forrige. Parret får ikke mindre end 8 børn, 
hvoraf de 5 døde, inden de blev 4 år. Efter Jens Sø-
rensens død bliver hans enke boende til ca. 1855, 
hvorefter huset lejes ud til Matias Blok, der kom fra 
Samsø. 
 
1865: Huset købes af sømand Peder Poulsen fra 

Mors, gift med jordemoder Ane Kirstine Pedersdat-
ter (en datter af tidligere ejer Peder Sørensen). Fa-
milien har 6 børn, hvoraf den ældste levende Peder 
Sørensen Poulsen bliver næste ejer.  
 
Peder Sørensen Poulsen er styrmand og gift med 
Alma Petrea Christiansen, der var en datter af kap-
tajn og købmand Niels Christiansen. Der var 4 børn 
i ægteskabet, hvoraf de to yngste er født i Horsens. 
Alma bliver syg og indlagt på Risskov Sindssygeho-
spital, hvor hun dør i 1907. Peder Sørensen Poulsen 
er rejst til København og har fået arbejde på en 
slæbebåd i havnen. Børnene opholder sig hos bed-
steforældrene på Endelave under moderens syg-
dom. Faderen kan man ikke finde, han er påmøn-
stret en Bark til Amerika. Den ældste af pigerne 
døde ung og ligger begravet i familiegravstedet. 
Hvad der er blevet af de 3 andre børn, vides ikke.  
 
1890: Nu køber bådskipper, fisker og senere hav-
nefoged Hans Carl Jørgensen gift med Anne Catrine 
Rasmusdatter. Parret får 5 børn, hvoraf Thorvald 
Jørgensen var nr. 3 i rækken. Hans Carl dør i 1936, 
men hustruen bliver boende til sin død i 1940´erne. 
Søren Rasmussen fra ”Strandgården” flyttede ind 
sammen med sin kone Metha. De  brugte huset 

MUSEET 
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Søndermølle ca. år 1900 

Søndermølle år 1960 

Søndermølle år 1976 
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FIBER PÅ ENDELAVE 
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Endelaves fiber-ansøgning blev kasseret 
 
Endelave Beboereforening må have misforstået, 
hvorfor Energistyrelsen har valgt at sortere Endelave 
fra i årets tildeling af tilskud til fiberbredbånd. I forri-
ge udgave af Endelavebladet lader bestyrelsen for-
stå, at det skyldes et lavt antal point og nævner også 
beløbet 70.000 kr. pr. abonnement. Tidligere har for-
eningen også meldt ud, at afstanden fra fastlandet til 
Endelave har spillet ind. 
 
Jeg ved ikke, hvor Endelave Beboerforening har disse 
oplysninger fra. De stammer ikke fra Energistyresens 
afslag. Af afslaget fremgår, at ansøgningen fra Ende-
lave er blevet sorteret fra og kasseret, før de 333 
ansøgninger, der opfyldte de opstillede krav, blev 
behandlet. Ansøgningen fra Endelaver led skæbne 
med nogle få andre, hvor ansøgerne heller ikke hav-
de overholdt de ellers rimeligt enkle formelle ansøg-
ningskrav. 
 
For at skabe åbenhed og ikke mindst troværdighed 
om Endelave Beboerforenings arbejde vil jeg foreslå 
bestyrelsen at lægge afslaget fra Energistyrelsen ud 
under punktet Dokumenter på foreningens hjemme-
side. Afslaget kan eventuelt suppleres med den klage 
over Energistyrelsens afslag, som et medlem af be-
styrelsen har indgivet til Klima-, Energi- og Forsy-
ningsministeriet. 
 
I øvrigt kan jeg oplyse, at ingen på Endelave behøver 
at mangle bredbånd. På f.eks. Yousee’s hjemmeside 
kan det ses, at TDC’s 5G mobilnet allerede fungerer 
på en stor del af øen. De, der ikke kan hente 5G ned, 
kan sandsynligvis ved hjælp af enten TDC’s “gamle” 
4G net eller Telia/Telenords net sikre sig rigelig mo-
bilbredbånd til både at streame TV, musik og surfe 
døgnet rundt på nettet. Er der enkelte, der synes det 
går lidt for langsomt, kan en antenne anbefales.  
 
Med venlig hilsen 
Leif Richter 
Soldugvej 21 
 
 
 
 
 
 
 

Endelave Beboerforenings kommentarer til Leif 
Richters indlæg: 
 
Målet for Endelave Beboerforening (EBF) ansøgning 
til Bredbåndspuljen var at skaffe de bedst mulige da-
taforbindelser til Endelave for at bedre tryghed og 
kommunikationsmuligheder for øens beboere i dag-
ligdagen, for erhvervs- og uddannelsesmulighederne 
og for turismeudviklingen på øen. 
 
EBF søgte derfor bredbåndspuljen i samarbejde med 
TDC Net, og det er korrekt, som anført ovenfor, at 
Energistyrelsen (ENS) afslog ansøgning med påstand 
om formelle fejl i ansøgningen. Endelave Beboerfor-
ening udfærdigede ansøgningen til bredbåndsgrup-
pen med bistand fra TDC net, der har stået som råd-
giver for den frivilligt arbejdende bredbåndsgruppe i 
EBF.  
 
Efter den for EBF og TDC Nets meget overraskende 
afvisning tilkendegav TDC Net at ville etablere fiber-
net udenom Energistyrelsens tilskud, såfremt ansøg-
ningen fra Endelave opnåede det nødvendige antal 
point. Endelaveprojektet opnåede imidlertid kun 
43,51 point, mens der skulle opnås mindst 67,03 po-
int for at opnå tilskud. Dermed blev TDC Nets tilken-
degivelse om etablering af fibernet udenom Energi-
styrelsens tilskud desværre ikke aktuel. 
 
Endelave Beboerforening har klaget over afslaget til 
ENS, og vi afventer efter to rykkere forsat svar på 
klagen, hvorfor vi ikke betragter afslaget fra ENS 
som endeligt, og vi betragter under alle omstændig-
heder den store opbakning fra øens som begyndelsen 
på nye indsatser, som vi håber vil ende med at be-
lønne jeres opbakning og tillid. 
 
Endelave Beboerforening arbejder for at sikre de 
bedst mulige betingelser for alle på Endelave, og sa-
gens fulde akter findes nu under dokumenter på vo-
res hjemmeside www.endelavebeboerforening.dk , 
udover dette er man også er velkommen til at stille 
uddybende spørgsmål til processen og foreningens 
øvrige arbejde til Endelave Beboerforening. 
 
 
De bedste hilsner 
Endelave Beboerforening og Bredbåndsgruppen 
Mike Thygesen 

MUSEET 
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som aftægtsbolig. Søren døde i 1957, og Metha boede her 
til sin død i 1972. Henny og Henning Rasmussen boede en 
overgang i den ene halvdel af huset, der nu fik indlagt 
vand og toilet. 
 
1974: Øens lærerpar, Liselotte og Ole Krogh, købte huset. 
(Hun – et barnebarn af Søren og Metha). De renoverede, 
moderniserede og byggede til, inden de flyttede fra deres 
bolig på skolen. Ole døde i 2010, og Liselotte blev boende 
til 2019. Hun byttede hus med sin søn og svigerdatter, 
Lone og Lars Krogh, der nu er ”Havnely”s ejere. Også de 
renoverer og moderniserer, så ingen kan se, huset er 
bygget i 1864. 
 
Lotte Krogh 

 

Søndermølle år 2014 
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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 

 
 

april  -  maj  2021 

 
 

Isolation 
 
Der var mange spedalske, dengang Jesus vandrede rundt i verden. De søgte ophold eller blev fordrevet til øde egne, hvor de 
kunne leve sammen med andre smittede, mens sygdommen forværredes og de ventede på det blev deres tur. De blev tvunget til 
isolation, stødt ud af samfundet, og indimellem spærret inde i tomme huler, som inden længe blev deres gravkammer. De skulle 
med skralder signalere til folk, der nærmede sig dem, at det skulle de lade være med. Sådan var reglerne. Det var fastsat ved lov, 
for på den måde kunne man sikre sig, at smitten ikke bredte sig til resten af samfundet. Jeg synes egentlig, det havde været bed-
re, hvis det var af et godt hjerte de syge handlede for ikke at smitte deres medmennesker. Men intet tyder på, at de spedalske 
smittebærere frivilligt og med et næstekærligt sind opgav deres privilegier og deres plads i samfundet. Intet tyder på, at de frivil-
ligt gik i isolation for dér at overleve på de rester, andre kunne finde på at smide ud til dem.  
 

Bliver man i dag syg med Covid-19, skal man straks isolere sig. Sådan er reglerne. Smitten skal inddæmmes. Talrige opringnin-
ger og skrivelser i e-boks indskærper, at man skal blive hjemme og ikke forlade sin matrikel. Først når man er symptomfri og 
efter yderligere 48 timer, er man fri til at komme ud i samfundet igen, handle ind og tage på arbejde. Indtil da må venner og be-
kendte handle for én og beskyttet bag mundbind forsigtigt med foden skubbe kasser med varer ind over skellet til det kontami-
nerede område. Ens verden er med ét blevet meget lille, små 1.100 m2, og linjerne mellem skelpælene står og lyser som en 
usynlig, uigennemtrængelig barriere. Bag skellinjen kan man misundeligt skimte den forbudte verden udenfor. 50 meter ude, på 
den anden side af vejen, står et skur med et 
skilt: ”Brænde/Holz”. Kunne man senere i ly af 
mørket liste sig over og købe sig lidt varme? 
Tør man tage mobilen med og betale med Mo-
bile-Pay? Eller har man derved afsløret sig 
selv?  
 

Med til isolationen hører nemlig også, at myn-
dighederne har søgt oplysning om, på hvilken 
matrikel, man opholder sig. Man kan ikke lade 
være med at blive lidt paranoid og tænke, om de 
kunne finde på at følge ens færden. Hvis de vil, 
kan de sikkert følge med i, hvor mobiltelefonen 
befinder sig og straks udstede bøder, hvis man 
står en meter på den forkerte side af skel.  
 

Og da kan man så, mens man gisper efter vejret 
og bekymrer sig om forværring i sygdomsbille-
det, og mens dagsrationerne svinder ind, se sig 
fængslet i sin egen lille verden og se påsken 
nærme sig og resten af samfundet åbne igen. 
Jesus kom dengang de mange spedalske til und-
sætning. Hvem kommer han til i dag? 

 

Jesper Hyldahl, sognepræst  

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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Bygningsmassen 
 

Til et sogn hører der nogle bygninger, der skal til for at holde kirkelivet kørende. Og det er menighedsrådets pligt at sørge for 
at bygningsmassen ikke taber i værdi, da det jo i sidste ende er den store folkekirke der ejer bygningerne. 
For 10 år siden skulle menighedsrådet sørge for vedligehold af: forpagterbolig, stald, lade, gylletank, diverse småbygninger, 
museet, præstegården og kirken. Det gik der rigtigt meget tid med. I forbindelse med ophøret af forpagtningen, efter forpagte-
rens ønske, blev bygningsmassen væsentligt formindsket.  
 

Nu er vi så i gang med næste etape. Museet blev solgt til museumsforeningen, og nu er vi i gang med at bygge et nyt hus på 
Søndermølle. Et hus der skal være kontor for graveren og et værested for præsterne når de er på øen. Det bliver stort nok til at 
vi kan holde menighedsrådsmøder der, men ikke stort nok til højskoleformiddage og andre arrangementer vi afholder i menig-
hedsrådet. Men heldigvis er der lokaler nok på øen som vi kan bruge. 
 

Præstegården Vesterby 3 bliver sat til salg, nok omkring 1. april, med overtagelse til 1. august, måske lidt før, alt efter hvornår 
vi kan flytte ind i det nye hus.  
Hvorfor så det?  
 

For år tilbage blev menighedsrådet indkaldt til møde med provsten og provsti-
udvalget. Deres oplæg var, at kirken kun skulle have de bygninger, der var 
behov for til at drive kirke. Det blev kaldt mere kirke for pengene. Så det er 
ikke en spareøvelse provstiudvalget satte i værk. Men et ønske om at bruge 
penge og engagement på levende mennesker i stedet for døde mursten. 
 

 Vi blev bedt om at beskrive vores brug/behov i så henseende. Konklusionen af 
mødet blev at menighedsrådet måtte vælge den løsning, vi er gang med at gen-
nemføre nu. 
 

Der vil være mindre driftsudgifter på et nyt hus. Og huset dækker de primære 
behov. Penge som vi kan bruge som kirke til at udvide de arrangementer vi 
gerne vil holde. Flere koncerter og foredrag f. eks.   
 

Prisen på det nye hus er ca 2.1 mio. Det var mere end vi havde regnet med; 
men corona har jo fyldt ordrebøgerne både hos håndværkere og dem der pro-
ducerer bygningsmaterialer, så det er noget mere end prisen da vi projekterede. 
Men provstiudvalget står bag, så det kommer ikke til at betyde at vi lokalt skal 
spare de næste mange år. 
 

Og så håber vi at nogen vil komme til at holde af den nuværende præstegård; 
sørge for at der kommer noget liv i stuerne igen; for det er et godt og dejligt 
hus. Det skal bare bruges noget mere, for at det finder sin venlighed frem igen. 

Jens Peder Baggesgaard, sognepræst 

 

 

Orlov 
Menighedsrådet har bevilget 3 måneders selvbetalt orlov til vore graver 
Desiree Hougesen (Tulle) fra d. 1. april til og med 30. juni 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 APRIL 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 fredag d. 2.     Langfredag 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 

 

 

 søndag d. 4.    Påskedag 
   Jesper Hyldahl 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 18.  2. søndag efter Påske 
   Jesper Hyldahl 
 
 

 

 fredag d.30.    Påskedag 
   Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 MAJ 

 

 

 

 

 

 torsdag d. 13.   Kristi Himmelfartsdag 
     Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 23.    Pinsedag 
     Jesper Hyldahl 
 
 

 

 

 

 søndag d. 30.    Trinitatis søndag 
      Bettina Erbs Hillers 

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

 

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 
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LÆSERBREV 
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Da jeg kom til øen første gang, i sommeren 1985, blev jeg ramt af min-
der fra min barndom. 
Her var lige så fortryllende dejligt og uberørt som mine sommerferier 
på Samsøs nordspids i 1950erne. 
Jeg ved hvorfor jeg har valgt at være her. 
Jeg kom fordi her var som her var, ikke fordi noget burde laves om. 
Her var alt det jeg ikke fandt i landet på den anden side. 
Det håber jeg, at alle andre der er kommet som tilflyttere og sommer-
beboere også tænker over. 
 
Det særlige ved småøer er havets nærhed. Når man går langs stranden 
har man altid det frie uspolerede udsyn til himlen og havets  uendelig-
hed. Det får begrænset plads til at virke stor, men det er et bedrag, her 
er ikke ret stort, men det er også charmen. 
 
Når jeg hører  tale om tiltag for at fremme øen og dens turisme, bliver 
jeg bekymret. 
Det jeg elsker har ikke brug for tiltag, det har brug for fred. 
Her er sårbart. Øen er så lille, at selv små forandringer er mærkbare, 
synlige og af  betydning . 
Når man går langs stranden nu (februar) og på Øvre, kan man tydeligt 
se slitagen på øen fra det sidste års mange turister. 
Grundet corona bliver det nok det samme i år. 
Det positive ved det er, at så må der være nogen steder, i udlandet  måske,hvor  naturen kan sunde sig 
og få lidt fred. 
Vi skal passe på vores ø! 
Hvad vi laver inden for bygrænsen er for mennesker, det er i orden. 
I naturen og det åbne land er vi på besøg og skal være varsomme ikke at sætte mange spor, for så for-
svinder det magiske, så bliver det park. 
 
Mette Roepstorff, Øvregård. 

Foto: Kirsten Fenger 
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Forårs-frembrud! 
Åh! Hvilken morgenstund – solen er gul og rund! – 
Netop kommet fri af horisonten, og før den fjerne 
skybræmme vil dække den, lyser den ind til mig og 
løfter mit humør, så min begyndende depression 
fordamper. – Jeg har netop læst David Attenbo-
rough’s bog ”Et liv på vores planet”. Den var meget 
spændende læsning, og måske også skræmmende 
om fremtidens betingelser for menneskenes liv og 
fortsatte beståen. – Betingelserne  for denne bestå-
en, krævede så omfattende ændringer i vor be-
handling af vor planet, at al brug af kunstgødning 
og pesticider var bandlyst, og den krævede drasti-
ske ændring af vore kostvaner. – Det vil nærmest 
blive vegetarisk føde med tilskud af mindre indtag 
af kød og andre former for proteiner, fisk, krebsdyr, 
muslinger og andre former, så som kødefterlignin-
ger baseret på sojabønner. – Den handlede meget 
om den 6. massedød, og hvordan det tænkende 
menneske ville imødekomme denne. 
 
Jeg har været ude og se efter vårsildene; var de 
ankommet, og ville der overhovedet komme nogle 
på vore kanter. Mågerne lå tilsyneladende også og 
ventede på dette. Jeg fik sat garn efter dem først i 
marts måned. Ikke en fisk var der til mig og min 
kat. – Det er nu ved at være tid til et nyt forsøg, og 
vejret skulle også passe til sejlads i min lille jolle. 
Sidst på ugen skulle vind og vejr gøre det muligt. – 
Jeg glæder mig! 
 
Ude i haven fodrer jeg fasaner, og der kommer 12 
hunner og 2 hanner på faste tider. De opfører nær-
mest et helt pantomime-spil for at lokke mig ud, - 
de kan nærmest ikke vente længere! – De er næ-
sten helt tamme, og jeg kan stå og snakke lidt med 
dem på deres sprog. – Jeg håber på, at en del af 
dem vil lave reder i haven, hvor jeg har mange af-
skårne grene liggende, som kan yde læ og skjul for 
dem. Så må vi se, om kragefuglene kan lade dem 
være; jeg kan jo ikke stå på vagt og holde dem 
væk hele tiden. 
Kaninerne holder sig sunde og raske. Det skyldes 
måske den ret intensive jagt og regulering, som 
mange af landets jægere hjælper Endelaves jægere 
med at udføre. – Der er stadig en pæn bestand til-
bage, skønt der ellers bliver toldet godt i dem ved 
disse jagter med fritter til at jage dem ud af huller-
ne. – Nu må vi så blot håbe på, at det store pelsdyr
-udrydder dyr ikke får øje på vore små hjælpere. – 
Jeg har en fast bestand i haven, som hjælper mig 
med at få klippet græsset. Jeg har godt nok fået 
købe en selvkørende græsklipper, men endnu ikke 
fået den installeret. Men det nås nok, før der bliver 
brug for den. 

Rådyre-
ne har 
samlet 
sig i 
nogle 
store 
flokke et 
par ste-
der på 
øen. Her 
i den 
vestlige 
del er de 
trukket 
væk, 
men jeg 
regner 
med, at 
det har 
været den uro, som jagten på kaninerne har udø-
vet, og de skal nok komme tilbage, når turisterne 
begynder at indfinde sig, og der bliver mere uro 
længere østpå. – Jeg har ikke været så meget 
rundt på øen, som jeg plejer. Vi har nærmest holdt 
os i selvvalgt isolation, og brugt tiden til at læse 
spændende bøger. – Den sygdom, som havde pla-
get rådyrene med, at de ikke kunne holde sig selv 
rene bagi, har jeg ikke hørt beretninger om i år. 
 
Jeg må beklage, at det ikke bliver til så langt ind-
slag, jeg kan komme med denne gang. Det meget 
specielle år, hvor man dårligt nok må gå uden for, 
for ikke at blive smittet med corona-sygdommen, 
har haft en negativ indflydelse på min aktivitet, og 
har holdt mig på stor afstand af min computer, som 
også har været angrebet af mærkelige fænomener. 
Mange aftener og nætter har jeg været nødt til at 
slukke for apparatet, som tilsyneladende starter af 
sig selv. – Jeg tror, at en hacker bruger den som en 
del af hans computer-kraft til at udføre lyssky 
handlinger, da det altid er meget sent på aftenen 
eller om natten. – Jeg får gerne et lille vink om at 
den er startet, da min printer sender en besked til 
computeren en gang imellem om, at jeg ikke kan 
anvende den til at scanne billeder og tekst. Der 
kommer en bestemt lyd, når det sker. 
 
Jeg håber på bedre humør til næste blad, da vi nok 
er blevet vaccineret til den tid. Endnu har Endelave 
holdt sig helt fri for sygdommen, og til den tid vil vi 
nok kunne være mere trygge ved et stort besøg af 
turister. – Alle er velkomne! 
 
Børge Birkmose 

NATUREN OMKRING OS 
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Endelave og det omgivende hav. 
Godt halvdelen af Endelave består af lave bølgende 
bakker, som er egnet til landbrug, mens knap 
halvdelen af øen består af meget jævne flader 
langs kysterne, der er bedst egnet til permanent 
græsning og natur. Naturen fylder mere på Endela-
ve end på de allerfleste andre danske øer. Vi vil se 
på, hvorfor det er sådan. 
 
Sidste istid kulminerede 21.000-23.000 år før nu, 
hvor hele Danmark bortset fra Vestjylland blev 
dækket af gletschere fra Norge og Sverige, som 
kom fra en vældig skandinavisk indlandsis. Noget 
tilsvarende skete i Nordamerika. Der blev bundet 
så meget vand i disse gletschere, at verdenshave-
nes vandstand lå 120 m lavere end nu.  
 
Efter en mildning kom et nyt isfremstød for 18.000
-19.000 år siden fra sydøst, hvor isen nåede til 
Østjylland. Begge disse to isfremstød har aflejret 
metertykke lag over hele Endelave, som tydeligt 
ses i Klinten, og som har formet øen med lave 
jævne bakker, der løber fra sydøst mod nordvest. 
Sidste istid sluttede for 11.600 år siden med sti-
gende temperatur. Havniveauet var da steget til 
60 m under det nuværende havniveau. Kattegat 
var stadig tørlagt bortset fra en rende længst mod 
øst.  
 
Med stadig varmere vejr begyndte de store iskap-
per for alvor at smelte i det nordlige Skandinavien 
og i Nordamerika, og havspejlet steg hurtigt. For 
8500 år siden var havet dog ikke nået længere ind 
end lidt nordøst for Læsø og øst for Anholt. Resten 
var land, som var dækket af dybe skove med store 
træer. Gennem de følgende 800 år steg havet 28 
m. Det er i gennemsnit 3,5 cm pr. år eller 1,75 m 

på 50 år. Det må have gjort et stort indtryk på de 
stenalderfolk, som levede dengang.  
 
Store morænelandskaber forsvandt i bølgerne, 
men undervejs bearbejdede bølgerne de daværen-
de kyster, fjernede den finkornede moræne og ef-
terlod masser af kampesten. Disse sten danner nu 
stenrev og stenstrøninger, der senere gav leveste-
der for en stor biologisk mangfoldighed i havet. 
Mange af disse kampesten er endt til byggeri af 
moler og andet, men der er stadig gode stenrev ud 
for Endelaves kyster.  
 
Klimaet var et par grader varmere end nu fra 5500 
til 3500 f.Kr., og havspejlet lå 2 m højere end nu. 
Den ene meter skyldes det varmere klima, hvor 
havvandet fyldte mere, og gletscherne var små. 
Siden blev klimaet igen koldere, og havspejlet lig-
ger nu 1 m lavere end for 6-7000 år siden. Den 
anden meter skyldes, at Endelave siden istiden har 
hævet sig sammen med landene nord og øst for 
os. Det er en senfølge af den nedtrykning, som 
blev skabt af 3 km indlandsis under istiden. 
 
Da havoverfladen gennem 2000 år lå ca. 2 meter 
højere end nu, kunne havets bølger effektivt bear-
bejde Endelaves daværende kystlinje op til ca. 1 m 
over havets overflade og havbunden ned til et par 
meters dybde. ”Klinten” viser klart, hvordan bølger 
kan forme kysten. Når bølgerne slår mod kysten, 
nedbrydes den nederste del af klinten, og den øvre 
del af klinten falder ned og kan skylles bort.  
 
”Klinten” er bygget af gletschernes godt sammen-
pressede moræneler, som i nogen grad bremser 
bølgernes erosion. Derfor står klinten lodret. Det 
løsnede ler vaskes ud på dybere vand, mens sand, 

grus og mindre sten af bølgerne fø-
res mod vest og nord og danner Klo-
ben, mens de store sten bliver tilba-
ge på stranden. Vi kan se tilsvaren-
de aktive kystklinter andre steder på 
Endelave, hvor der er fri adgang for 
bølgerne, nemlig på kysten nord for 
Suderbjerget, øst for Kongsbo og et 
par steder langs øens sydkyst. 
 
Gamle tilgroede kystklinter på Ende-
lave, der har mistet forbindelsen til 
havet, findes over en lang strækning 
mod vest beskyttet af Kloben, på 
Bremå Torne vest for Bremå beskyt-
tet af lavt vand, og hvor den vestre 
Øvrevej løber fra bakkelandet ned 
over en skrænt til Lillmaden. Denne 
klint ligger nu langt inde i land, og 
mod nord ligger rester af et havom-
råde nu som vidtstrakte enge og 
rørskove.  
 
Der er 4 meget store fugtige områ-
der på Endelave med strandenge, 
moser, sumpe, søer, rørskove og 
fugtige skove: Øvre, Lynger, Kloben 
og Flasken. Dertil kommer et bredt 
fugtigt bælte langs sydkysten og 
østkysten på 2-300 m bredde. De 
fugtige områder på Øvre og Lynger 

ENDELAVES HISTORIE 
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Kort over Endelave, der med blåt viser områder  

0- 2 m over havets overflade. Fra Klimatilpasning. 
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ligger ca. 1-1½ m over havet, og de er så flade, at 
vandet mange steder har svært ved at løbe væk. 
Disse flader blev skabt for ca. 6000 år siden da ha-
vet i en lang årrække lå 2 m højere end nu. Senere 
sank havoverfladen 1 m, og de fugtige dele af Klo-
ben og Flasken blev skabt. De ligger gennemgåen-
de kun ½ m over havet. Alle disse fugtige områder 
er marine flader, som er skabt af havet, der om-
kranser øens lave bakker. Det er mange steder let 
at se, hvor den hævede havbund møder de lave 
morænebakker. 
 
En stor del af Øvre består af serier af strandvolde, 
der ligger oven på de marine flader, og også hele 
den sydlige del af Lynger er opbygget af tætliggen-
de strandvolde, som giver plads til sommerhusom-
rådet. Kloben er inddæmmet af én lang strandvold, 
og en mindre strandvold ligger lige vest for Fla-
sken. Disse strandvolde hæver sig 1 m over de ma-
rine flader. Det gælder også de nye landområder 
vest for havnen.  
 
De fugtige områder på Øvre og Lynger blev plane-
ret, mens havet i den sene jægerstenalder gennem 
2000 år stod 2 m højere end nu. Enkelte steder kan 
man stadig finde store sten udvasket af morænen 
på deres oprindelige plads inde i land eller på ky-
sten, men de fleste er fjernet. Disse sten vidner 
om, hvordan bølgerne har eroderet den ujævne 
moræne ned til en jævn flade og efterladt de store 
sten fra morænen og fyldt ler, sand og grus i lav-
ningerne.  
 
I grøfter på Lynger og langs kysten af Sønderhavet 
kan man finde hjertemuslinger nedgravet i marint 
ler, som blev aflejret i lavninger i den dengang 
ujævne moræneoverflade. Dertil kommer render i 
overfladen skabt af havvandets strømninger i om-
rådet for flere tusind år siden, som stadig står tyde-
ligt frem i vegetationen, og som undertiden er 
vandfyldte. De fugtige områder på Øvre og Lynger 
svarede dengang omtrent til vore dages Flasken, 
Kloben og den vestligste del af Lillmaden inden for 
Terneøen. 
 
Da havet stod højest for 5500 til 3500 f.Kr., var 
klimaet et par grader varmere end nu, og Endelave 
var en lille moræneknold på kun 6 km². Frem til 
4000 f. Kr. levede folk i det nuværende Danmark i 
ertebølletiden af naturens overskud gennem jagt, 
fiskeri og indsamling af dyr og planter, men det gav 
kun mulighed for lav befolkningstæthed, ofte under 
én person pr. km². Endelave har nok ikke haft en 
permanent befolkning, men fund viser, at der kom 
stenalderfolk på fangstrejser til øen. Senere finder 
vi spor efter stenalderbønder. 
 
Gennem de sidste 6000 år er Endelave steget 2 m 
op af havet, og store næsten vandrette marine om-
råder er derved dukket op af havet rundt om det 
gamle moræneland. Kortet viser de store områder 
på øen, som ligger lavere end 2 m over havet. Det 
havskabte land udgøres også af de store samlinger 
af strandvolde, som har skabt Øvre og den højtlig-
gende del af Lynger. 
 
Morænelandet er dyrket og bebygget og udgør 54 
% af øens areal. 46 % er skabt af havet og ligger 

hen som naturområder. På de fleste danske småøer 
er langt det meste land opdyrket. Syd for en linje 
fra Vejle over Nyborg til Præstø er havet steget i 
forhold til landet gennem de sidste 6000 år, og der-
for har de fleste småøer i denne del af landet kun 
lidt natur. Kun Anholt, Læsø og Vadehavsøerne har 
mere natur end Endelave. Endelave er rig på man-
ge slags natur, og det må vi passe godt på. 
 
Endelave hæver sig stadig, men nu kun 0,8 mm pr. 
år, mens havet stiger 3,0 mm pr. år. Tilsammen 
stiger havet derfor årligt 2,2 mm set i forhold til 
Endelave. DMI mener, at havstigningen i de kom-
mende år vil fortsætte med øget tempo på grund af 
øget drivhuseffekt. Endelave kan se frem til en stig-
ning af havet på 0,4 m eller mere frem til år 2100.  
Den virkelige udfordring på kort sigt er dog ikke 
den gradvise stigning af havniveauet, men de 
sjældne stormfloder. De to værste, som vi kender 
på Endelave, var d. 12.-13. nov. 1872 med +191 
cm og d. 1.-2. nov. 2006 med +172 cm. De mange 
døde træer i den østlige del af Louisenlund skoven 
vidner stadig om denne oversvømmelse i 2006, der 
rakte 500 m ind på øen. Døde birketræer på Lynger 
før 2006 vidnede også om tidligere oversvømmel-
ser.  
 
Det voldsomme højvande i 2006 skyldtes, at et 
kraftigt lavtryk bevægede sig fra det norske kyst-
land øst om Danmark til Østersøen og herved skab-
te en storm, der først sendte vand ind i Skagerrak 
og siden sendte det sydpå i Kattegat til Bælthavet, 
hvor det mødte vand sendt sydpå gennem Østersø-
en af en anden storm. DMI vurderer, at der med 
den øgede drivhuseffekt fremover kommer øget 
risiko for stormflod. 
 
Miljøstyrelsen har udgivet hjemmesiden 
”Klimatilpasning”, hvor man hus for hus kan se, 
hvor højt vandet kan nå op under fremtidige over-
svømmelser: https://kamp.miljoeportal.dk/. Kortet 
viser, hvor på øen havet vil nå ved en stormflod på 
2,0 m over den normale vandstand. Når det sker, 
vil en del sommerhuse og helårshuse få besøg af 
havet, men hvis havet stiger 2,5 m vil det ramme 
de fleste sommerhuse og lidt flere helårshuse. For-
håbentlig får vi bremset opvarmningen, inden det 
går så galt. 
 
Anders Grosen 

ENDELAVES HISTORIE 
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Lyngervejen d. 4. nov. 2006, mens brakvand stadig løb 
ind i skoven - foto: 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 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

ÅBNINGSTIDER OG ANDET 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

FORENINGER OG ANDET 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 



 

 19 

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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