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Vandretur til Klinten 
På den drønvarme sommerdag den 9. juli tog An-
ders Grosen en forventningsfuld gruppe på ca. 15 
personer på en lille ekskursion ud til klinten. Turen 
startede på p-pladsen ved Ø-lejren ned ad natursti-
en og hen ad stranden til klintens højeste punkt.  
 
Undervejs i langsomt tempo fortalte Anders om 
øens geologi og landskabsdannelse gennem istider-
ne, som kan aflæses i klintens mange forskellige 
jordlag der er som et snit i en lagkage.  
Vi fik også vist og fortalt om tilblivelsen af mange 
spændende sten, om planter, havvand, ferskvand, 
miljø-og naturbeskyttelse osv., som medførte en 
livlig debat, alt imens hundredvis af digesvaler i den 
koboltblå himmel havde travlt med at passe børne-
familierne i rede hullerne i klinten. En spændende 
formiddag. 
 
Inge Grosen 
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Nu har vi danskere vist fået et af vore højeste øn-
sker opfyldt: sol og varme som vi glædede os til i 
vores sommerferie sydpå, og så blot hjemme i vor 
egen baghave. Shu-bi-dua’s – ”costa Kalundborg” 
er blevet til virkelighed. – Her på vor skønne ø har 
vore gæster kunnet nyde, hvad vi selv har ment, at 
vi boede i centrum af verdens skønneste land. 

Men medaljen har også en bagside. Når man ser på 
naturen, skinner metallet, som medaljen er lavet 
af, lidt anderledes. Mange fuglearter er forsvundet 
og har fundet andre steder, som passer dem bedre. 
Mursejlerne er helt væk, og har været det i flere år. 
Det samme gælder sangdroslen, som var så flittig 
med at rydde vor have for vinbjergsnegle, som vi 
havde indført til øen. Tejsten er flyttet lidt nordpå 
til Tunø. Der er flere år siden jeg har hørt natterga-
len synge sine smukke variationer af sin sang. - 
Samme forhold ser vi blandt fisk og andre vanddyr; 
de flygter til bedre steder at opholde sig. – Hvad 
sker der da med vor ø? 

Mens jeg har strøget rejer her i foråret, så jeg mig 
omkring efter flere fiskearter, som jeg plejede at 
træffe på under rejefiskeriet. – Tangsnarren og 

havkarussen var ”pist borte”. – Kun tangnålen var 
der blevet flere af. Ligeledes tangsprællen optrådte 
i normalt antal. – Hundestejlen var heller ikke at 
finde, men opholdt sig måske blot i andet farvand, 
end hvor jeg opererede  – Blandt fladfiskene er det 
kun skrubben, som stadig holder stand. – Isingen 
er flygtet langt nordpå, skønt jeg plejede at fange 
enkelte i foråret. – Stenbideren har også fundet an-
dre farvande til at lægge sine æg. – Vårsilden har 
vi ikke set noget til i dette forår; vi må så håbe på, 
at fætteren høstsilden vil vende tilbage, hvor vi har 
haft så megen glæde af den. – Den tyk læbede 
multe har vi ikke set noget til de seneste år. Hav-
temperaturen skulle dog være så høje, at en ny in-
vasion fra de sydligere farvande skulle have genta-
get sig. – Men temperaturen herhjemme er vist ik-
ke høj nok, mens disse fisk lægger æg til, og det 
var kun de to første år, jeg fangede fisk med rogn. 
– Havørreden er blevet et mere sjældent syn også. 
Sidste år trak de ind i bugten og levede af den 
mængde af reje- og fiskeyngel, de kunne fange 
her. 

Den øvrige fauna har det rigtig godt. – Kaninerne 
har holdt sig fri af sygdom, og de ses overalt på 

øen. Jeg betragter dem som mine 
medhjælpere til at holde græsset 
nede i et niveau, som jeg kan leve 
med uden at finde græsslåmaskinen 
frem. Min kat hjælper så med at hol-
de bestanden i haven nede, da han 
tolder blandt de små nye kaninun-
ger, som må holde for, når han bli-
ver sulten. Min kattemad hænger 
ham tilsyneladende ud af halsen. – 
Harerne ser vi også rundt omkring, 
skønt de helst vil være i områder 
uden kaniner, - jeg tror de næsten 
er flove over kaninernes opførsel! 

Rævene ser vi ikke meget til, så de 
er måske blevet så få, at den øvrige 
fauna kan trække vejret lidt mere 
frit. Rådyrene får måske lov til at 
beholde begge deres lam, hvor det 
tidligere var ræven, som brugte et af 
lammene som føde for dens unger. 

Jeg må vist hellere holde nu med at 
skrive, da jeg er meget sent på den, 
og deadline for længst er overskre-
det. 

Glæd jer over vejret og de mange 
sommergæster I har i disse somre. 
Det er jo denne situation vi har øn-
sket i mange år, og sæsonen er ble-
vet meget bredere, hvad vi også har 
sukket efter. – God sommer til alle. 

Børge Birkmose 

NATUREN OMKRING OS 
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“Spøgelsestræer” ved naturstien til Klinten. Det er angreb af spindemøl i ben-
vedtræerne, som dog overlever på trods af at larverne æder løvet. 

Foto: Tove Yde 
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BEBOERFORENINGEN 
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Til Endelavebladet 

 
Sommerens glæder og 
udfordringer 
 
Solen har fået fat og som-
meren viser sit smukke 
og varme ansigt - Endela-
ve får mange glade og 
forventningsfulde gæster, 
der skaber liv i gaderne, 
på standene, i forret-
ningslivet og på havnen. 
 
Vi imødeser en tilstrøm-
ning, hvor færgen ofte vil 
være fuldt booket og ska-
be udfordringer for at alle 
kan komme til og fra vo-
res dejlige Ø. 
 
Regeringens sommerpak-
ke gav Endelave Færgen i 
samarbejde med Endelave 
Beboerforening mulighed 
for selv at vælge hvilke 
perioder i tidsrummet 
01.07.21 – 30.09.21 til-
skuddet kunne bruges. Vi valgte at lade persontra-
fik være gratis i hele august og september og håber 
på den måde at fordele gæsterne udover hele 3. 
kvartal og dermed sikre at kapaciteten på Endelave 
kan følge med og give alle en god oplevelse på 
årets Ø Endelave! 
 
For at sikre, at alle Endelavitter med folkeregister-
adresse på Endelave kan komme frem og tilbage 
med færgen, er der reserveret 25 pladser til samtli-
ge afgange i perioden 01.07.21 – 30.09.21. Disse 
frigives 12 timer før hver afgang. Dette kan kun 
lade sig gøre fordi regeringen har suspenderet reg-
len om fortrinsbehandling i 3. kvartal 2021.    
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling 4. septem-
ber 2021. kl. 13:00 i skolens Gymnastiksal. 
 
Endelave Beboerforening indkalder til en Corona-
forsinket generalforsamling – vi håber at den 
gode udvikling i pandemien fortsætter og at vi langt 
om længe kan gennemføre årets generalforsamling. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne – bemærk at forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, 
hvilket er d. 27.08.21.  
 
 
Endelave Beboerforenings bestyrelse søger 
bestyrelseskandidater! 
 
Det er i perioder en stor opgave at sidde i Endelave 
Beboerforenings bestyrelse og varetage Endelaves 
interesser - Pia Faber og Kim Holm Pedersen har 
meddelt at deres civile erhverv ikke muliggør den 
aktive indsats, som de mener der kræves af besty-
relsesmedlemmerne i Endelave beboerforening. Ud-

over Pia og Kim har Erik Dahl også meddelt at han 
ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Status er 
at Leif og Mike forbliver i bestyrelsen - de er først 
på valg til næste år. Vi håber på at Dorte og Poul 
kan overtales til at fortsætte, men det betyder at vi 
mangler 3 kandidater for at kunne vælge en fuldtal-
lig bestyrelse med 2 suppleanter (i Endelave Bebo-
erforening er suppleanterne en aktiv del af besty-
relsesarbejdet.) Udfordringen med at finde perso-
ner til bestyrelsen er stigende og de vedtægtsmæs-
sige udfordringer i form af at der skal være mindst 
3 fastboende i beboerforeningen, betyder at en enig 
bestyrelse vil fremsætte et forslag om ændre ved-
tægterne, således at kravet om at et flertal i besty-
relsen skal have fast bopæl på Endelave, bortfalder. 
 
Endelave Beboerforening har behov for at nye 
kræfter tager ansvar og vil være med til at sikre en 
forsat positiv udvikling af Endelave. 
 
Jens Laurits Olsen har ønsket at stoppe efter man-
ge års utrættelig indsats som Ø-repræsentant – 
Mike Thygesen har deltaget i Sammenslutningen af 
danske småøer i Danmarks generalforsamling og er 
Endelaves midlertidige Ø-repræsentant indtil en ny 
kan vælges d. 4. september 2021. 
 

Lynhurtigt internet til Endelave - Bredbånds-
puljen 2021 

Vi får endnu engang mulighed for at forsøge at få 
fiber til Endelave. 
 
Men vi har ikke ressourcerne i bestyrelsen til 
at gennemføre ansøgningsprocessen! 
 
Indtil nu er vi dog så heldige at vi har fået et par 
friske tilkendegivelser fra ildsjæle udenfor bestyrel-
sen, der overvejer at påtage sig opgaven. – Men 

 

De ”små” fra årets sommerfodbold 
Foto: Mike Thygesen  
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BEBOERFORENINGEN 
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der er brug for flere såfremt Endelave skal have 
muligheden for at lykkes med at få bredbånd til 
Øen – interesserede kan henvende sig til Mike Thy-
gesen på 30354333 eller på mail mi-
ke_thygesen@hotmail.com – kom hurtigt – kom 
frisk! 
 
Følgende datoer er vigtige for alle, der ønsker at få 
muligheden for at deltage: 
 
29/8 Frist for indsigelse fra borgere over adresser 
på bredbåndskortet   
20/9 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt 
25/10 Frist for at indsende ansøgning om til-
skud fra bredbåndspuljen 
15/12 Udsendelse af tilsagn 
eller afslag  
 
Læs mere om dine muligheder 
på 
www.Bredbaandspuljen.ens.dk  
 
 
Annoncering på 
 www.oenendelave.dk 
 
Endelave beboerforening tilby-
der erhvervsannoncering på 
oenendelave.dk – interesserede 
kan henvende sig til Mike Thy-
gesen på  
Mike_thygesen@hotmail.com  
for at høre om mulighederne.  
 
 
 
 
 

Nyt venterum på Hav-
nen – lille informations-
center 
 
Endelave Beboerforening 
har i samarbejde med fær-
geledelsen overtaget fær-
gekontoret i havnebygnin-
gen og er i gang med at 
omdanne det til et vente-
rum – og på lidt længere 
sigt til et informationscen-
ter med infostandere m.m. 
 
 
Nyt badeanlæg 
 
For de få der endnu ikke 
har opdaget Endelaves nye 
badeanlæg er der kun et at 
sige: 
 
Besøg havnen – tag en 
dukkert og nyd det pragt-
fulde vand og det smukke 
anlæg! 
 
Tusinde tak for den sto-
re indsats Badeanlægs-

gruppen har udført til glæde for alle! 
 
 
Rigtig god sensommer til alle Hel- deltids- og 
fritidsendelavitter 
 
 
Endelave Beboerforening 
 
 

 

 

De ”store” fra årets sommerfodbold 
Foto: Mike Thygesen  

Skumbad ved årets sommerfodbold 
Foto: Mike Thygesen  
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Referat af generalforsamlingen 22.07.21 i 
Museumsforeningen 
 
Inge bød velkommen til den 37. generalforsamling i 
Museumsforeningen – der var 15 deltagere. 
Herefter blev Simon Lægsgaard valgt som dirigent 
og kunne erklære generalforsamlingen lovligt ind-
varslet. 
Lotte Krogh og Niels Aalund valgtes som stemme-
tællere. 
 
Formandens beretning:  
Inge startede sin beretning med at redegøre for 
sæson 2020, og konstaterede at dette havde været 
en meget atypisk sæson grundet Covid 19. Besøgs-
tallet havde været væsentlig højere end forrige år 
dels pga. gratisfærge, men også Ø-guiden havde 
været forbi museet med rigtig mange gæster. I alt 
1400 besøgende blev det til. 
Foreningens medlemstal havde været stagnerende 
(ca. 150 medlemmer), hvorfor bestyrelsen havde 
iværksat én hvervningskampagne med bl.a. omde-
ling af flyers til alle husstande samt efterfølgende 
opfølgning af dette (nuværende medlemstal ca. 
200). Herudover er der tilgået større og mindre do-
nationer – Tak for det. 
 
Efter købet er det blevet nødvendigt at ændre vo-
res vedtægter af 2 årsager: 
 
1. Vi er nu blevet en selvejende institution. 
2. Bestyrelsens sammensætning med repræsentant 
fra Endelave menighedsråd som udtræder af besty-
relsen, dette vil ændre tallet til 8 hvilket ikke er 
praktisk, hvorfor bestyrelsen foreslår at der frem-
over skal være 7 medlemmer i bestyrelsen. Dette 
kræver en godkendelse af generalforsamlingen. 
(nærmere herom under indkomne forslag) 
 
Endelave Museumsforening er nu blevet ejere af 
museumsbygningen – Stenladen – samt gårdsplad-
sen på matrikel 1.a, hvilket afstedkommer øget be-
hov for hjælp fra frivillige. 
 
Årets Temaudstilling har været ”PRÆSTEGÅRDENS  
HISTORIE 1741 – 2021”. Den fortsætter i år. 
 
Vi skal i den kommende tid beslutte os for, hvorle-
des vi ønsker at anvende vores nyerhvervede vel-
kendte herlighed og hvor Stenladen har en særlig 
plads. 
 
Plan 1 er en påtænkt udlejningsperiode på et års 
tid og en plan 2 der rækker 2 – 10 år frem. 
Jeg håber at vi kan samle nogle kreative personer 

der har tid og lyst til at arbejde i visions- udvik-
lingsfora.  
 
Plan 2 er langsigtet og vil indebære renovering og 
vedligehold af bygninger samt at arbejde videre 
med de vedtagne visioner i det tempo vi magter 
økonomisk. 
 
Kort sagt, vil vi gerne indbyde interesserede bruge-
re til at være med til at formulere fremtiden for et 
nyt aktivt og spændende projekt. 
Beretningen overdrages hermed til generalforsam-
lingen og det åbnede for drøftelse af fremtidig brug 
af matrikel 1.a. 
 
Niels Aalund gjorde opmærksom på vigtigheden af, 
at Museumsforeningen  indtænker hele matriklen i 
den nye udviklingsplan, samtidig med at der natur-
ligvis også skal afsøges muligheder for at søge 
fondsmidler. 
 
Bestyrelsen redegjorde for de overordnede tanker 
man havde gjort sig. 
 
Bestyrelsen ønsker sig stor åbenhed i processen 
ved at inddrage så mange som muligt til at  bidrage 
med ideer og medvirke til at man kommer omkring 
så mange ”hjørner” som muligt. 
 
Dette affødte en drøftelse af metoder og økonomi. 
Man kunne f.eks. benytte sig af brugermøde i efter-
årsferien, hvor der medvirkede en facilitator, som 
kunne styre os gennem sådan en dag med et brug-
bart resultat, der kunne nedsættes arbejdsgrupper, 
der kunne laves et fremtidsværksted osv.. 
Der var et stærkt ønske om af ”levendegøre” områ-
det, herunder at give muligheder for at lade andre 
af øens foreninger bruge området for promovering 
af deres forening f.eks. Fergusonforeningen, m.fl. 
Der kom også et forslag om at inddrage det omgi-
vende hav i en helhedsplan. 
 
Vores økonomi er ikke prangende – og al hjælp ude 
fra koster. Dette afstedkom et konkret forslag om 
at søge midler fra ”Ø støttemidlerne” til dette indle-
dende arbejde allerede her i efteråret. 
Målgrupper må også gerne være yngre mennesker, 
børnefamilier,m.fl. 
 
Bestyrelsen lovede at arbejde videre med de frem-
komne input, og håber at rigtig mange vil deltage, 
så matrikel 1.a kan blive et aktiv for Endelave. 
Der blev foreslået at indkalde til et brugermøde i 
uge 42 – efterårsferien. 
 

MUSEET 
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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 
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Beretningen blev godkendt. 
Herefter fortsatte vi med regnskab og budget.  
Regnskabet blev godkendt  
 
Budget viste et underskud for 2021 hvilket stam-
mer fra betaling af sidste rate af købet. Dette be-
tød, at bestyrelsen blev godkendt til at gøre brug af 
formuen i rimeligt omfang, i forbindelse med igang-
sættelse af det indledende arbejde med udviklingen 
af matrikel 1.a, hvorpå budgettet blev godkendt. 
 
Bestyrelsen havde 2 forslag til godkendelse af ge-
neralforsamlingen. 
 
Forslag 1: vedtægtsændringer blev drøftet på gene-
ralforsamlingen men kunne ikke vedtages da 2/3 af 
medlemmerne ikke var til stede, og blev derfor 
henvist til godkendelse på en ekstraordinær gene-
ralforsamling. 
 
Forslag 2: kontingentforhøjelse - bestyrelsen stille-
de forslag om stigning af kontingentet fra 50kr/år – 
75kr/år gældende fra 1/1 2022 
 Forslaget vedtoges. 
 
Valg til bestyrelse: Afgår efter tur Inge Grosen, 

Mette Roepstorff, Kirsten Nielsen og Ib Elgård. 
Efter henholdsvis 22 og 20 år som aktive bestyrel-
sesmedlemmer ønskede Inge og Mette ikke gen-
valg. Kirsten og Ib genvalgtes og nyvalgt blev Tove 
Yde (Inge vikarierer på den 8. plads, indtil vedtæg-
terne er godkendt på den ekstraordinære general-
forsamling). 
 
Valg af suppleanter: Her valgtes Mette Skjold og 
Jens Olsen 
 
Valg af revisorer: Der var genvalg til Grete Elmer 
og Frede Lassen 
 
Eventuelt – Intet. 
 
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes 
den 06.08. kl. 15 i skolens musiklokale. 
 

Referent Palle Dupont Kristensen 

MUSEET 
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Stenladen og brandsprøjten 
Foto: Inge Grosen 
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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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LOSSEPLADSEN 
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 Lossepladsen eller rettere genbrugsstationen blev 
nedlagt midt i 2020. Forinden havde Horsens kom-
mune udført en forureningsundersøgelse, der viste, 
at lossepladsarealet som forventet var forurenet. 
Men også at affaldets mængder og sammensætning 
ikke truede omgivelser og øens grundvand. Heref-
ter fik kommunen dispensation fra Kystdirektoratet 
til at købe og udstykke lossepladsarealet som en 
selvstændig grund og ændre arealanvendelsen na-
turområde. Det var et vilkår, at arealet skulle hen-
ligge som nu og ikke anvendes til andet end vild 
natur.  
 
Nu har det grusbelagte areal så henligget et år 
uden nogen menneskelig aktivitet og vi har været 
spændte på, hvordan et således ”nulstillet” grusbe-
lagt areal naturmæssigt ville udvikle sig. Her det 
første år er lossepladsen eksploderet i hvidt og gult 
(billedet). Det er den 60 cm. høje plante Lugtløs 
Kamille, der fuldstændig dominerer. Under kamillen 
vokser også rigtig mange af den 10 cm. høje, grå-
filtede Kugle-museurt. Man ser i kanterne også fle-
re af de 2 meter høje tidsel-lignende planter Æsel-
foder, men de har nu også stået der tidligere. 
 
Så første-års plantedækket på lossepladsens grus 
er altså domineret af disse to såkaldte pionerplan-
ter. De er begge enårige og kommer lynhurtigt op, 
hvor der bliver plads. (Man ser dem også hyppigt i 
de økologiske marker). Men næste år eller næste år 

igen kan alt se helt anderledes ud. Kamillen kan 
være fortrængt af andre, flerårige planter eller 
græsser. Det bliver spændende at følge plantesuc-
cessionen, dvs. hvordan plantedominansen skifter 
på gruset i de efterfølgende år.  
 
Danna Borg 

Den gamle losseplads juli 2021 
Foto: Anders Grosen 
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 

Sognepræst: Jesper Hyldahl 

Graver: Søren H. Krogh 

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 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 
 

 

august  -  september  2021 

 
 

Liv og vækst 

Trinitatis tiden, som vi er godt inde i nu, hvor høsten så småt 
er gået i gang, har liv og vækst som overskrift. Begyndende 
ved pinse og så ellers hele forløbet frem til advent. Fra der 
hvor jorden grønnes for alvor her oppe i det halvhøje nord, til 
frem hvor næste års vækst har taget sin begyndelse med vin-
tersædens fremkomst.  
Når vi taler om vækst i kirken, så tænkes der på den personli-
ge vækst. At vi skal vokse som mennesker, ikke fysisk, men 
åndeligt. Bestandig blive lidt mere trygge ved at handle i en 
verden der kan virke kaotisk. Men der har også i de senere år 
bredt sig en tanke om, at vi som kirke skal opleve vækst. Som 
organisation. 
 

Men nye undersøgelser viser, at vi er lige så mange medlem-
mer, som vi har været i lang tid. Og folk er faktisk tilfredse med det vi tilbyder. Men hvor kommer så denne frygt for 
forsvinden fra. Måske er det fra den verden der omgiver kirken; den verden vi lever i til hverdag. Hvor en af de nyere 
sandheder er at hvis man ikke vækster, som det så smukt hedder, ja så kan man på regnearket se hvornår man er væk.  
Det er ikke nok med væren, der skal vækstes. Ikke kun som virksomheder, men også som mennesker. Vi skal selvudvik-
les, for der er et kæmpe potentiale i os alle som vi burde udnytte; og dermed få det bedre og producere mere underfor-
stået.  
 

Før vækst-sandheden havde man et andet syn på mennesker og deres produktion. Jeg har fire billeder fra mine bedste-
forældre, hvor kvindens liv beskrives i de 4 årstider. Så kunne man fra tid til anden overveje hvilken årstid man var i. 
Og ved vintertide skulle nye snart tage over. 
 

Vi taler meget om naturen som noget der er rundt om os; noget vi kan betragte. Men ikke så meget om vores egen natur 
og samspillet, det der nu er kendt som biodiversitet. Det er allerede ved at være sandt, at der skal dæmmes op for en 
uhindret vækst, med katastrofale følger for naturen og dermed også os selv, som en del af naturen. For hvis flertallet er 
enige om noget, så bliver det sandt med tiden. 
 

I Biblen både det gamle og det nye testamente bliver mennesket beskrevet som et stykke natur. Forgængeligt her i ver-
den, men med en tanke om kødets opstandelse i en ny og anderledes verden. Det er svært helt at forestille sig; men ikke 
sværere end at forestille sig evig vækst. Både i kød og ånd.  
 

Der er grænser for alt. I trinitatis tiden får vi at vide at vi ikke er i nærheden af grænsen for den åndelige vækst. Men vi 
må nok tale om, at grænsen for den fysiske vækst allerede er overskredet. Og at det kalder på nye sandheder. Som kan 
have sin grund i nogle gamle, en gang forladte sandheder.  

Jens Peder Baggesgaard 

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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Sogneudflugt fredag d. 10. september 2021 

 

Udflugten går til det nordlige Fyn, nærmere bestemt Kerteminde.  
 

Vi tager med morgenfærgen kl.6.30 og sætter os i den ventende bus i Snaptun og kører derefter de få kilometer til Uth kirke,  
hvor vi synger morgensang og får kaffe og rundstykker. 
 

Derefter kører vi til Johannes Larsen Museet i Kerteminde.  Johannes Larsen er en berømt dansk maler, især er hans fuglebilleder  
ud over vandet ved Kerteminde berømte. Vi kender Johannes Larsen fra hans tegninger på Endelavefærgen. Han og Achton Friis  
var på sommertogt til Endelave i 1922. 
Er man kaffehungrende, er der en cafe på museet. Vi satser på at bestille en times rundvisning.   
Efter museet fragter bussen os til et frokoststed.      
 

Velforsynede og med fyldte maver skal vi dernæst besøge Fjord & Bælt.  
”Fjord & Bælt´s formål er, gennem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande 
samt forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark og andre steder i verden”.  Hovedattraktionen er marsvin.  
Vi satser på at bestille en times rundvisning.  
Klokken 16 lukker Fjord & Bælt, og turen går atter tilbage mod Snaptun,  
hvor vi skal med færgen, der afgår kl.18.50.   
 

Deltagerbetaling: 200 kr/person, som opkræves i bussen. Betalingen dækker bus, 
morgenkaffe med rundstykke, frokost med 1 øl eller vand, samt besøgsudgifter 
vedrørende Johannes Larsen Museet og Fjord & Bælt.  
Tilmelding til udflugten senest den 18.september til Birthe Olsen. Tlf. 24484220. 
 

Vi ser frem til, at mange slutter op om udflugten, som plejer at være fornøjelig og 
udbytterig. 
 

                                                                                                       Menighedsrådet  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AUGUST 

 

 

 

 

 

 søndag d. 1.    9. søndag efter Trinitatis 19.30 
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 8.    10. søndag efter Trinitatis 
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 

 lørdag d. 21.   Konfirmation 
   Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 29.  12. søndag efter Trinitatis 
    Jesper Hyldahl 
 
 
 
 

 SEPTEMBER 

 

 

 

 

 

 søndag d. 12.  13. søndag . Trinitatis 19.30 
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 26.  14. søndag efter Trinitatis 
    Bettina Erbs Hillers 
 
 

 

 

    

 

  
 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

 

 

Farvel og tak til Tulle 

Vores graver Desiree Hougesen, bedre kendt som Tulle, har efter 12 års ansæt-
telse ved Endelave Kirke og kirkegård, desværre valgt at opsige sin stilling. 
Vi vil fra præsterne, menigheden og menighedsrådet takke for mange års godt 
samarbejde. Der har lydt mange roser om kirkegården stand. Tulle har flittigt 
anlagt nye anlæg, tænkt med i kirkegårdens udvikling. Det er Tulles fortjeneste 
at kirken står smukt oplyst i de mørke måneder, så den byder alle velkommen til 
øen. 
Og så har vi nydt godt af de fantastiske udsmykninger i kirken til højtiderne. 
Altid var det en smuk og sanselig oplevelse at komme ind i kirken de dage. 
Vi håber at du får brugt dine mange evner i dit fremtidige arbejdsliv, hvor det så 
end bliver.  
Endnu en gang skal der lyde en stor tak for alt du har lagt i kirkens arbejde. 
Farvel og tak til Tulle 

 

Ny graver 

Vi har været så heldige at en af øens sønner har valgt at vende hjem; så vi kan 
byde Søren Holmgaard Krogh velkommen som ny graver fra d. 1. august. 
Søren har i mange år arbejdet i det pædagogiske felt, men trængte til et sporskif-
te. Søren har for mange år siden været graverafløser på øen, og kender både 
slægterne og arbejdsstedet ganske godt. Så vi føler os heldige at have fundet så 
kompetent en afløser for Tulle. 
Vi glæder os til forhåbentlig mange års samarbejde. 

Datoer 

12. august kl 10 Menighedsrådsmøde 

13. oktober kl 10: Højskoleformiddag v Jørgen Juul  
20 oktober kl 20: Kirkekoncert m Carsten Pedersen  
Se nærmere om de to sidste arrangementer i næste nummer 

Jens Peder Baggesgaard   
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Det forhenværende rigkær 
Kommunen har ikke svaret på min kritik af dens 
passivitet overfor Louisenlunds ødelæggelse af rig-
kæret*. Louisenlund er i gang med - formentlig 
ulovligt -  at sælge området/indhegningen som en 
dådyr-farm, hvad det jo aldrig har været meningen, 
at det skulle udvikle sig til at være. Der er blevet 
afvandet uhensigtsmæssigt og ulovligt, og det ud-
tørrede område er blevet invaderet af bjergrørhve-
ne og andre græsser, som hjortene ikke æder og 
som gør, at der er alt for mange dyr derinde i for-
hold til, hvad urte-vegetationen kan bære. Alle 
blomsterne bliver græsset væk. Afbrænding eller 
afgræsning med Heste og fjernelse af halvdelen af 
hjortene er formentlig vejen frem - sammen med 
tilkastning/lukning af grøfterne, så vandstanden 
kan stige igen til de naturlige højder. 
 
Hvad venter kommunen på, så ikke den ny ejer af 
Louisenlund fortsætter det afsporede forløb. 
 
Kommunen vil sikkert mene, at det er tilstrækkeligt 
at sende en en dyr konsulent ind i området hvert 
sjette år i september for at konstatere, at der sta-
dig er spor af to arter af mosser derinde, der er in-

dikatorer på  tilstedeværelsen af et rigkær. Men 
dette er i bedste fald en nødvendig men ikke en 
tiltrækkelig betingelse for at kunne kaldes et rig-
kær.  
 
Vågn nu op! Det er jo rystende at se på forfaldet og 
forvandlingen til et goldt skydetelt, hvor de alt for 
mange dyr bliver ulovligt vinterfodrede med gule-
rødder, majs og hø for ikke at kollapse i den hellige 
ejendomsrets afmagt. 
 
*Et rigkær, er en speciel naturtype, der er EU-
fredet. Typen er sjælden i Danmark på grund af 
nyttiggørelse og systematiske ødelæggelser fra 
land- og skovbruget. Så der skal special-tilladelser 
til ændringer såsom  afvanding og fodring. Sådanne 
tilladelser har Louisenlund ikke, men det har man 
skidt højt og flot på, og Horsens Kommune har ind-
til videre ikke reageret. 
 
Jørgen ”Fugl” Rabøl 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
ØlØlØlØl––––    og Vinstueog Vinstueog Vinstueog Vinstue    

 
  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  

Strand-mandstro ved Sønderhavet 
Foto: Tove Yde 
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Kanino-
problemer 
Som antydet meget 
følsomt og ydmygt 
af Kanino-gruppen i 
juni-nummeret af 
Endelavebladet er 
der visse problemer 
med grundejerne 
langs ruten specielt 
vest og syd på langs 
kysten. 
Ældre mænd har jo 
det med at svæve 
over vandene og ud-
basunere retfærdige 
afgørelser. Jeg er 
bestemt ingen und-
tagelse, og da bene-

ne den 9 juli virkede fitte for fight, cyklede jeg ned 
til Tove og Børge og gik rundt om Kloben helt frem 
til starten af klinten. 
 
På Tove og Børges stykke gik Kaninoen mestendels 
indenom buskene på strandvolden, så det var ren 
spadseretur. Et stykke inden Allégårdens stykke 
bøjede Kaninoen ud på strandvolden og fulgte den 
rundt om spidsen. Der gik kreaturer inde på strand-
engene og hegnet løb mestendels oppe på strand-
volden, men adgangen var i orden omend besvær-
lig. Kort inden Klintegårdens stykke knækkede el-
hegnet noget umotiveret ned ad strandvolden mod 
vandkanten. Da der denne dag var normal vand-
stand var der ingen problemer med at passere, 
men det ville der nok have været ved højvande. 
Det må der kunne rettes  på.  
 
Så kom jeg ind på Klintegårdens stykke adskilt fra 
Allègården med et dobbelthegn. Jeg blev straks 
mødt af et ret professionelt skilt, der lød:  
AL FÆRDSEL UDENFOR STRANDBREDDEN ER FOR-
BUDT. §22. Strandbredder og andre kyststræknin-
ger, på arealer mellem daglig lavvandslinje og den 
sammenhængende landvegetation, er åbne for 
færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning”. 
Ser man på hvad der står i BEKENDTGØRELSE AF 
LOV OM NATURBESKYTTELSE lyder §22: 
”Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne 
for færdsel til fods, kortvarigt ophold på arealer 
mellem daglig lavvandslinje og den sammenhæn-
gende landvegetation, der ikke er domineret af 
salttålende planter eller anden strandbredsve-

getation. Adgang sker på eget ansvar”. O.s.v. me-
get andet. 
 
Klintegårdens skiltning har saneret en afgørende 
sætning ud i eget favør og har dermed konstrueret 
sin egen lovparagraf §22.   
Formålet er helt klart at hindre folk i at gå ind på 
den indhegnede strandeng, hvor der i øvrigt ikke 
befandt sig kreaturer den pågældende dag. Så ale-
ne af den grund var forbuddet misledende. Man kan 
kun forbyde folk adgang fra stranden til en strand-
eng, der er indhegnet, hvis der går løsgående krea-
turer. 
 
Men det blev værre endnu. 
Når man vestfra kommer til klinten møder man 
samme ulovlige skilt samt afspærring med en snor, 
der følger klintekanten, så folk er tvunget til at gå 
neden om klinten. Det kan man ikke altid gøre, hvis 
det er højvandet, og det er det ret tit. Så bliver 
man fanget dernede. De yderste vel omkring 50 
meter af klintens øverste del er et udyrket græs-
stykke og har været det i mange år. Tidligere var 
det normalt, at folk gik ovenom og ikke nedenom 
klinten ved passage. Indenfor græsstykket er der 
dyrket mark. Der går ingen kreaturer på græss-
stykket, så Klintegården har ingen lovhjemmel til at 
spærre stykket af for passage. Der er  fuldt lovlig 
adgang til klintens top fra stranden, og loven næv-
ner specifikt i §22 stk 3, at det er ikke er tilladt at 
forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens ad-
gang til et udyrket areal såsom det ovenfor klinten.  
På vej tilbage mod vest gik jeg ind på den kreatur-
løse strandeng, og ret snart dukkede Klintekongen 
op. Vi havde en venlig og opbyggelig samtale, hvor 
argumenter fra begge sider blev fremført. Jeg gjor-
de opmærksom på den korte afstand på et stykke 
af hans strand, hvor der kun var 3-4 meter fra heg-
net ned til vandkanten, hvad der klart nok ved høj-
vande ville vanskeliggøre passage. Hegnet ville bli-
ve rykket længere ind til efteråret, forlød det. Så 
snakkede vi om klinten. Klintekongen var vist nok 
klar over problemet med en afspærring, men frem-
hævede sin mulighed for udsætning af indhegnede 
kreaturer på græs. Det ville lovliggøre afspærrin-
gen. Problemet bliver så at finde en bonde, der vil 
lade sine kreaturer gå helt ud til klintekanten. Der 
må nødvendigvis sættes hegn 1-2 meter fra kan-
ten, og så kan folk lovligt gå i den passage jf § 24 
stk 5 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Jeg klagede nu min nød med at måtte gå den lange 
strandvej tilbage til Tove og Børge. Ingen proble-
mer, sagde Klintekongen, og jeg blev sat op i kas-
sen på en el-cykel og kørt hele vejen. Både ind- og 
udstigning var ikke nemme, men ryggen overleve-
de. Tak for turen; det var høvisk. 
 

KANINO-PROBLEMER  
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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 / 21 66 52 99 

8056

17095

Foto: Jørgen Rabøl  
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 2018 2019 2021 

JANUAR 2318 2500 2838 

FEBRUAR 2440 2410 3053 

MARTS 2879 2884 4015 

APRIL 3364 4133 4748 

MAJ 6195 6132 6980  

JUNI 7196 7897 8056  

JULI 11627 12045  17095 

AUGUST 7967 8401   

SEPTEMBER 5794 5638   

OKTOBER 3857 4401   

NOVEMBER 3100 3077   

DECEMBER 2808 3060   

    

 59545 62578 46785 

2020 

2681 

2605 

1773 

2279 

3459 

5994 

19507 

12275 

7665 

5911 

3442 

2944 

 

70535 

Det var godt, at vi fik udvekslet synspunkter. Nu 
burde jeg vel tage en snak med Kanino-
afspærrerne langs sydkysten. Men orker jeg det! 
De har jo ingen kreaturer bag hegn, så afspærrin-
gerne er indlysende både uvenlige og ulovlige. På-
stande om ødelæggelse af naturen er ren snak; det 
er helt andre aktiviteter, der er natur- og biodiver-
sitets-ødelæggende herovre. Kanino-vandrerne bør 
informeres om problemet med medfølgende hunde, 
der ikke er i snor. Det går slet ikke på en Kanin-ø, 
og det irriterer og provokerer grundejerne. Der sy-
nes ikke at være de store problemer med affald 
langs ruten; folk tager deres affald med. Klintekon-
gen kan se vandrerne i det fjerne; det kan de andre 
grundejere ikke. Men er det et rimeligt klagepunkt? 

De allerfleste Endelavitter har det fint med Kanino-
vandrerne og de andre ”mange” turister. Det er 
meget ”værre” andre steder - på Christiansø f.eks. 
Og turisterne medvirker til opretholdelse af færge, 
læge/sygeplejerske samt Henry, så tak for det.  
Og så til det afgørende spørgsmål: Kan det her kla-
res med dialog og frivillighed? Næppe. Grundejerne 
sidder dybt i skyttegravene. Den berøringsangste 
kommune må ind over.  
 
Jørgen ”Fugl” Rabøl/observatør og objektiv fortolker         
 

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 

NATUREN OMKRING OS 
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FÆRGEFARTEN 
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Her kommer de nye-
ste passagertal  
 
Rigtig god sensommer  
 
Endelave Færgefart 

8056 

17095 
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Skole på Endelave 1. del 
Danmark blev et kristent land sidst i 900-tallet, 
men kirken blev grundlæggende reformeret i 1536 
efter Martin Luthers lære. Det blev nu nødvendigt 
personligt at tilegne sig den rette forståelse af kri-
stendommen for at kunne blive frelst. I alle sogne 
skulle degnen undervise ungdommen i ”den kristne 
børnelærdom” ud fra Luthers Lille Katekismus. 
Hvis ikke man kunne sit Fadervor, De ti Bud og 
trosbekendelsen, kunne man ikke komme til alters 
eller blive trolovet. Degnen var kirkesanger og 
præstens medhjælp ved gudstjenesten. 
I løbet af 1500-, 1600- og 1700-tallet blev det me-
re almindeligt i Danmark, at der lokalt blev ”holdt 
skole” med egentlig læseundervisning for begge 
køn. Målet var, at drenge og piger derved skulle 
blive bedre til selv at læse Luthers Lille Katekismus 
og den tilhørende forklaring og senere at lære tek-
sterne udenad. I samme periode blev skriftkultu-
ren stadig mere vigtig i samfundet generelt. Der 
var efterspørgsel på skolegang blandt borgere og 
bønder for at kunne læse, og mange drenge lærte 
også at skrive og regne.  
 
For 1700-tallets pietister blev børns personlige til-
egnelse af kristendommen afgørende. I 1736 blev 
konfirmation gjort obligatorisk ved lov, hvor de un-
ge blev overhørt i deres ”kristne børnelærdom”. 
Alle børn fik nu pligt til følge undervisning, så de 
fik lært tilstrækkeligt i læsning og kristendom til at 
komme igennem konfirmationens nåleøje. Ofte 
omfattede skoletiden et par år i 6-7 års alderen, 
hvor de lærte at læse. Bøndernes børn og tjene-
stefolk kunne dog fritages i pløje- og høsttiden, 
når deres hjælp ikke kunne undværes i landbruget. 
Derefter gik de ofte i skole igen et par vintre før 
konfirmationen, så de fik deres ”kristne børnelær-
dom”.  
 
På Endelave har der været holdt skole siden ca. 
1599, hvor Rasmus Mikkelsen begyndte sit virke 
som degn og underviser. Degnen boede ved siden 
af kirken, nu Vesterby 28/Vincent, og der var skole 
samme sted gennem 1600-tallet. 1717 udsendte 
Aarhus stift et brev fra Danske Kancelli: ”Hvor in-
gen skolehus findes og degneboligen ikke egner sig 
til Undervisning, et hus straks opbygges på kirkens 
fortov efter sognets størrelse, 8-10 fag. Udgiften 
pålignes hartkornet.” Endelave hører under Århus 
stift, og øen har haft en beskeden skolebygning 
placeret op til kirkegårdsdiget, hvor den nuværen-
de midterlåge til kirkegården findes. Huset ses på 
alle kort over øen fra 1777 til 1868, mens den 
mangler på senere kort.  
 
Endelave blev i 1692 overtaget af Frederik Kragh 
og hans hustru Charlotte Amalie Griffenfeld, ejere 
af godset Stensballegård. Charlotte døde i 1703, 
og Frederik Kragh giftede sig i 1705 med Edel 
Kragh. De levede sammen til Frederiks død i 1728, 
mens Edel levede frem til 1751. Frederik og Edel 
Kragh lod Endelave kirke ombygge og hovedrepa-
rere i 1707 og fik bygget en sædegård på øen: 
Edelsholm i 1708, en ny skole og degnebolig i 
1736 og en ny præstegård i 1741. 
 
Alle disse bygninger står stadig på øen, og det er 
et vidnesbyrd om, at godsejerne på Stensballegård 

byggede solidt og generelt følte sig ansvarlige for 
livet på Endelave. Peder Rasmus Hammer blev kal-
det til degn på Endelave af friherreinde Edel Kragh 
til Stensballe i 1736, hvor den nye skole blev op-
ført. Skoleundervisningen i det lille hus ved kirke-
gårdsdiget stoppede nok i samme år. 
 
På en henvendelse fra amtmanden skrev Edele 
Kragh i 1741: ”Jeg har på bemeldte Endelave for 
ca. otte år siden ladet opsætte et stykke skolehus 
af 6 fag hus, derudi på en bekvem måde et kam-
mer til skolemesteren og resten til skolen, som er 
fuldkommen stor nok og vel indrettet. Degnen der 
på landet er skolemester, som de altid har været, 
derfor nyder han udi skoleløn 1 skilling dansk hver 
lørdag af hvert barn, som går i skolen. Børnene 
tager med sig hver dag om vinteren en tørv, hvor-
med de rigelig kan klare sig, og landboerne med at 
give denne skoleløn er fornøjede.” 
 
I 1743 indberettes det til stiftet: ”Degneboligen 
består af 6 fag i god stand, som kirkepatronessen i 
1736 har ladet bygge, men dertil er bygget 9 fag 
af nuværende degn, som efter tinglyst brev nu skal 
boligen ene degnen og hans hustru tilhøre.” I 1748 
bevidnes det, at degneboligen er blevet forlænget 
med 4 fag til i alt ”10 gode fag, hvoraf de 7 ere 
lagte med loft og inddelt til tvende stuer, 2 små 
kamre og forstue, det øvrige til bryggers og anden 
fornødenhed.” 
 
Brandforsikringsprotokollen fra 1832 beskriver 
bygningerne på matr.nr. 2 således:  
A: Skolebygningen: Huset ligger i øster og vester, 
5 fag, 10 ½ alen dyb, ege under- og fyr overtøm-
mer, murede vægge og stråtag, alt til beboelse 
med loft, vinduer og døre, en jernbilæggerovn med 
skorsten.  
 
B: Degneboligen: 11 fag, 8 ¾ alen dyb, ege under- 
og fyr overtømmer, klinede vægge og stråtag, alt 
til beboelse med loft, vinduer og døre, kjøkken og 
bryggers, to én etage vindovne med rør, en ind-
muret kobberkiedel på ¼ Td. samt 2 skorstene 
med bagerovn. 
 
C: Udhuset ligger i øster og vester, 8 fag, 8 ¾ alen 
dyb, af samme materialer – med tangtag. 
Degneboligen var sammenbygget med skolebyg-
ningen og lå vest for skolen. Udhuset lå syd for 
degneboligen. Skolen og degneboligen blev solgt i 
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1905, da den nye skole blev 
taget i brug. Johan Jensen 
købte ejendommen og indret-
tede degneboligen til sin bolig 
og købmandsforretning i den 
gamle skole. Den fik en flot ny 
gavl mod øst med indgangs-
dør, to store udstillingsvinduer 
og et velbevaret salgslokale. 
Bygningen på 16 fag er i pæn 
stand. Udhuset syd for degne-
boligen blev revet ned kort 
efter salget. 
 
I 1814 kom ny lov for almue-
skolen, der indførte syv års 
undervisningspligt. Skolen 
blev gratis, og børnene gik 
der fra de var syv år til de 
blev konfirmeret som fjorten-
årige. Skolegangen var nor-
malt indrettet med skolegang 
hver anden dag, så børnene 
kunne hjælpe til derhjemme. 
Disciplinen var streng og 
straffene ofte hårde og korporlige. Pædagogisk var 
der tale om udenadslære, overhøring og elevernes 
indbyrdes undervisning, men eleverne skulle nu 
også lære at skrive og regne. Stort set hele befolk-
ningen i Danmark kunne læse i 1830'erne.  
 
Rasmus Petersen blev 27 år gammel skolelærer på 
Endelave i 1817. Han fik fra starten store vanske-
ligheder med de store børn i skolen og senere med 
deres forældre. I vinteren 1818 til 1819 beskyldtes 
han af flere beboere med sognefogeden i spidsen 
for vold og mishandling af børnene, men læreren 
støttedes af præst og biskop, og han fortsatte i em-
bedet til 1859. 
 
Peter Vinkel Sørensen blev 22 år gammel enelærer 
på Endelave i 1859 og fortsatte med at undervise til 
sin død i januar 1897 - fra 1870 som førstelærer og 
underviser af de ældste børn. Han var meget agtet. 
Ved hans død rejste øens befolkning et flot monu-
ment over ham, der stadig står på kirkegården med 
indskriften: ”I dyb Erkjendtlighed og Taknemmelig-
hed for 38 Aars frugtbringende og velsignelsesrig 
Lærervirksomhed paa Endelave rejste Beboerne 
dette Minde.” 
 
Rasmus Samuel Rasmussen overtog 26 år gammel 
embedet som førstelærer på Endelave i juni 1897. 
Han beskrev i 1951 sin første tid på Endelave: 
 
”Endelave Skole var ikke nem at overtage. Der hav-
de været en Vikar, som havde ladet Børnene gøre, 
hvad de vilde. Da jeg begyndte Skolen, sagde jeg: 
”Jeg kommer hverken med Tamp eller Spanskrør, 
da jeg haaber, vi kan ordne alt mundtligt! … Det 
var nogle gruelige Skrivebøger, Børnene kom og 
viste mig. De havde skrevet Siden fuld og saa tryk-
ket af over hele Siden, saa det var blevet til 1 stor 
Klat over hele Siden. Jeg viste dem saa, hvorledes 
de skulde bære sig ad med at tørre af, uden at de 
kom til at klatte det hele til. Det blev da ogsaa bed-
re og bedre; men skønt jeg selv skrev disse for i 
Bogen og viste, hvorledes de skulde skrive Bogsta-

verne, blev det stadig ikke bedre med Peter Gylling. 
En Dag skrev jeg ham en Side for, flere Steder 
skrev jeg et R, 5 Minutter efter var han oppe hos 
mig igen. Siden var skreven til med R, R, R og saa 
videre.” Det endte med 5-6 slag med tampen, men 
det gav nogen strid med Skolekommissionen.” 
 
Henrik Jørgensen var førstelærer på øen fra 1902 
til 1922. Han og hans hustru blev i 1905 fotografe-
ret sammen med skolens fire ældste klasser med 
53 elever– se foto. 
 
I 1848 byggede sognet en lægebolig, Søndermølle 
23, og i 1870 blev der bygget et bedre bolig for 
øens læge på Kongevejen 48. Søndermølle 23 blev 
derefter skole for de yngste børn, og huset kaldes 
derfor nu Den gamle Skole. Ane Johanne Thomsen 
var den første lærerinde på skolen, dog uden for-
mel uddannelse. Hun var gift med arbejdsmand 
Hans Jørgen Jensen. I dec. 1889 blev den eksami-
nerede ugifte lærerinde Mariane Jensen ansat ved 
skolen for de yngste børn, og hun boede på skolen, 
indtil bygningen blev nedlagt som skole i 1906, 
hvorefter hun flyttede ind på den nye store skole.  
I Horsens Folkeblad 28.5.1897 omtales et brev til 
bispen, hvor der klages over ”Lærerindens dristige 
Beskrivelse af Kønsforholdene i Dyre- og Menne-
skeverdenen, i hvilken Anledning 60 Beboere skrev 
til Skolekommissionen for at få en Undersøgelse af 
Sagen. Præsten, som er Formand for Kommissio-
nen, og Missionsfolkene i Sogneraadet gjorde ingen 
Ting ved Sagen. Præsten spurgte blot Lærerinden, 
om Klagen var Sand, og da hun svarede Nej, er-
klærede Præsten fra Prædikestolen, at det hele var 
Usandhed.” Bispen ville ikke blande sig i sagen, og 
derved stoppede den. Der var åbenbart snævre 
grænser for, hvordan kønslivet måtte omtales i un-
dervisningen. 
 
Fortsættes i næste nummer. 

                                                                                                       
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 Anders Møller-Agersnap 40 47 48 78 

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 

Døgnåbent    

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

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

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

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

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

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

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

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

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

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

Prisen for annoncer er følgende: 

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

Pr. blad 

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

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

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

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

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

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

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

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

Kontonr: 0002253771 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Anders Møller-Agersnap 
Vesterby 41B 

 
 
 

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

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

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

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

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

OM BLADET 
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