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Et lille tilbageblik på min tid på Endelave! 
 
Jeg kan nogenlunde huske Endelave tilbage til omkring 
1956, hvor min mors søster Inga boede på Elmegård, 
som var Ingas mand Jens’ slægtsgård. Moster Inga kom 
til øen som 27-årig. Dengang som husbestyrerinde hos 
den daværende læge på øen. Senere blev hun gift med 
Jens. De fik to piger, som mange af jer læsere kender, 
nemlig Elsa og Margit. 
 
Min far havde bil, så når min familie (to voksne og tre 
børn) skulle til en af de større fester – runde fødselsda-
ge, konfirmationer, Påske/Pinse frokoster m.v. – så kør-
te vi til Snaptun og tog som regel færgen over til øen, 
med mindre at vi kom for sent til færgen. Min far har 
mindst to gange lejet en fisker til at sejle os til øen. 
Hvorfor der disse stunder altid skulle være stormvejr, 
tja det vides ikke, men jeg lå i al fald nede i kabyssen 
på fiskerkutteren og kastede op. Jeg var som regel også søsyg på Ravnsborg, sikkert fordi vi næsten al-
tid skulle til fester i forårs- og efterårs-perioderne, hvor stormene var flest. Det eneste gode jeg kan sige 
om disse sejladser var, at jeg nu er blevet immun over for søsyge. Har ikke været søsyg siden barn. 
 
I flere år var jeg feriebarn hos min moster Inga og onkel Jens, og det var stunder, jeg husker som dejli-
ge og befriende. Godt nok skulle man bestille noget - samle æg dagligt, gå til købmand, brødudsalg osv., 
men vi havde også mange skønne hyggestunder. F.eks. i den skønne have på Elmegård, som moster 
kærligt plejede, ved Sønderhavet som vi besøgte stort set dagligt bl.a. for at bade, samle sten og mus-
lingeskaller, og selvfølgelig høsttiderne som var mine favoritter. Jo det var en skøn tid. Nogle år senere, 
da Elsa blev gift med Jørgen og forpagtede Nygård, blev mit feriested hos dem. De fik to piger, Lisa og 
Inge som jeg ofte passede, især når Elsa hjalp til i marken. 
 
Efter nogle år, hvor jeg ikke besøgte Endelave meget, blev Nygård min lille families (Tonny, Gitte og Re-
ne) ferieresidens. Elsa og Jørgen flyttede ind på Jørgens fødegård, da Stine og Poul flyttede ind i deres 
aftægtshus på Kongevejen 45.  Nygård blev herefter lejet ud som feriebolig, og vi nød livet på Nygård i 
sommer-, efterårs- og vinterferier. Desuden var vi også ofte glade gæster i alle højtiderne. Der blev 
tændt op i begge Nygårds kakkelovne, og mens varmen bredte sig i stuehuset, gik vi alle til Sønderha-
vet, eller besøgte moster Inga og Jens, eller Elsa og Jørgen. 
 
I 1995 var sidste gang, hvor vi ferierede på Nygård, da ejendommen blev solgt. Vi havde ikke lyst til at 
slippe Endelave, og ville gerne købe noget selv. Og pludselig bød Milles hus sig til salg. Der var dog en 
del interesserede, men efter nogen tid blev huset vores.  
 
Frem til 2002 var huset vores feriebolig, men vi havde begge et ønske om at bo på Endelave, og efter at 
have boet fast i et par år, hvor vi begge pendlede til vores arbejder på fastlandet, solgte vi vores hus i 
Ry. Vi var begge glade for at pendle, og det på trods af at Tonny skulle til Fredericia, og jeg skulle til 
Odense. Med tiden fik vi dog begge vores arbejde tilrettelagt således, at vi kunne arbejde nogle dage 
hjemmefra. Vi fortrød aldrig vores valg – at bo fast på Endelave, men vi kunne godt have tænkt os nogle 
bedre færgetider, især morgen og aften sejladserne.  
 
Tonny måtte igennem en længere sygdomsperiode, som han desværre ikke kunne komme sig over. Han 
døde i januar 2018. Jeg bor her stadig, snart på 20. år! 
Kiss Nøhr Jensen                                                              Stafetten går videre til: Hanne Lund Knudsen 
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Høsttid – efterår! 
Solen skinner fra en blå sommerhimmel med dri-
vende skyer, og vi har haft det dejligste sensom-
mervejr, som har gjort høsten for landmændene til 
en lettere opgave, og efter en enkelt dags småregn 
igen ideelt vejr til efterårsarbejdet med harvning, 
pløjning og vintersåning. – Ude i naturen lokker de 
mørkerøde rønnebær på plukning til fremstilling af 
marmelade blandet op med æbler, som nu er be-
gyndt at falde ned, så anvendelsen banker på. – 
Jeg har modtaget ønske om at hente vor del af dis-
se smukke frugter. Jeg har også lige fået hentet 
slåenbær til de næste par år, da udbyttet fra år til 
år er meget svingende. Det er jo julesnapsene, som 
har banket på. Bærrene skal lige i fryseren en lille 
måneds tid, så noget af den snerpende saft omdan-
nes til sukkerstof. Der var rigeligt med bær, så der 
også blev mange til fuglene, som må vente lidt på 
den første frost, så forvandlingen sker på naturlig 
vis. 
 
Jeg har fisket lidt efter makreller, og også fået det 
meste af min andel. Dog vil jeg komme med en 
protest mod udledningen af slam inde fra Horsens 
fjord, hvor man uddyber en del af fjorden, og dum-
per denne slam sydøst for Endelave. Dog virker det 
som om man ikke venter med udledningen til man 
ankommer til det anviste område, men måske ind-
leder udledningen syd for øen, så arbejdet med 
tømning af tankene går hurtigere. Langs syd- og 
østkysten af Endelave har vi ”fornøjelsen” af dette 
arbejde med en bred bræmme af slam, som 
skræmmer alle fisk bort til andre områder. – Fiske-
riet i bugten efter skrubber skulle begynde nu, men 
vi må nok vente lidt på noget ruskvejr, så den me-
get udbredte algevækst af en brunalge kan blive 
blæst ind på kysten, så redskaberne ikke fyldes op, 
og man ingen eller ganske få fisk fanger. 
 
Jeg vil lige flette en lille sjov historie ind i mit ind-
læg denne gang. – Min kat er blevet meget kræsen, 
og næsten al kattemaden går til spilde. Jeg be-
gyndte at fodre mine pindsvin i haven med den 
overskydende mad. Det gik også godt et langt styk-
ke tid, til skålen med maden pludselig blev flyttet 
ud på græsset; - hidtil havde jeg anbragt den inde 

under en tagplade, 
hvor pindsvinene 
opholdt sig om da-
gen. – Der gik et 
stykke tid før jeg 
opdagede, at det 
var krager, som 
halede skålen ud, 
så de lettere kun-
ne komme til ma-
den. – Herefter 
begyndte skålen at 
forsvinde, og da 
der var forsvundet 
tre skåle, holdt jeg 
op med fodringen, 
da kragerne ikke 
just var i kridthu-
set her på grun-
den. – Der gik nu 
nogle uger, hvor 
jeg stoppede helt 

med denne aktivitet, men så pludselig en dag fandt 
jeg en af de forsvundne skåle liggende, hvor jeg 
plejede at fodre. Kragen havde tilsyneladende fået 
dårlig samvittighed, eller blot udviste den meget 
omtalte intelligens blandt disse fugle. – Jeg var me-
get imponeret af denne fuglearts fornuftige tænk-
ning. – Måske ville fodringen starte på ny? 
 

Ude i haven i mit vildnis af ikke slået græs har det 
vrimlet med Græsrandøjer – sommerfugle, som 
yngler på græsser, og alle de fremmede vilde plan-
ter, som kom frem, tiltrak også mange andre in-
sektarter, så det var en fornøjelse at se på, når 
man kan lide at se på disse. – Og da vores gule 
sommerfuglebusk sprang ud, kom alle de længe 
ventede smukke sommerfuglearter, Nældens tak-
vinge, Dagpåfugleøje, og Admiral. Tidselfuglen, 
som vi havde så mange af forrige år, har vi slet ik-
ke set i år. De plejer at komme i stort tal flyvende 
fra Sydeuropa og Nordafrika. 
 
Kaninerne har haft det rigtig godt i år, så de har 
vrimlet overalt, som vi skal mange år tilbage i tiden 
for at finde tilsvarende. Jeg har glædet mig over 
hjælpen med at holde græsset lidt nede, så der og-
så blev plads til nogle andre blomster, som dukke-
de op på forunderlig vis. Og min lokale bestand gav 
mange fornøjelige stunder med deres forskellige 
optræden. – Nu må jeg så desværre meddele, at 
freden er forbi i denne omgang, da den længe ven-
tede kanin-pest er kommet til Endelave. – Det har 
tidligere været nævnt, at den var kommet til Sjæl-
land, og inden for de seneste par dage har vi selv 
opdaget det her på øen også. Der findes mange dø-
de kaniner, og man kan se på øjnene af disse, at 
det er denne skrækkelige sygdom, der angriber øj-
nene, så dyrene bliver blinde og ikke kan finde føde 
og heller ikke kan finde ned i hulerne igen. 
 
Det vil nok komme til at gå ud over tilstrømningen 
af kaninjægere i år, da man nok ikke har lyst til at 
tage syge dyr med hjem. – Det vil så nok komme 
ådselgraver-billerne til gode, men de kan ikke nå at 
få så mange lig gravet ned, men en vis opblom-
string af disse insekter vil vi nok kunne se. – Vi må 
nok regne med selv at skulle gøre en indsats for at 
holde Endelave et smukt sted at besøge, nu hvor vi 
endelig har fået gang i turismen. – Gør en indsats 
og hold vejen ren! 

Børge Birkmose 

NATUREN LIGE NU 
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Familieboliger/Ældrevenlige boliger 
I sommeren 2020 fik Endelave stillet etablering af  
2-4 ældrevenlige familieboliger på Endelave i udsigt
– Endelave Beboerforening har løbende været i dia-
log med Horsens Kommune og kan med stor glæ-
de meddele at: 
 
Andelsboligforeningen Odinsgaard ved direktør  
Michael Meldgaard udtaler, at der nu er erhvervet 
det nødvendige jordareal til at påbegynde byggeri 
af fire ældrevenlige familieboliger på øen - og at 
man netop har indsendt Skema A på projektet til 
den videre politiske behandling på Byrådsmødet her 
i september 2021. 
 
Besøg fra Bolig og Planstyrelsen og Sammen-
slutningen af Danske Småøer (SaDS). 
Torsdag og fredag den 2.-3. september fik Endela-
ve besøg af Bolig- og Planstyrelsen sammen med 
Sammenslutningen af Danske Småøer som en del 
af deres studietur. 
Formålet med turen er at give beslutningstagerne 
for udbetaling af tilskud til øerne et indtryk af, hvil-
ke udfordringer vi har i det daglige.  
 
Husk, at du som medlem af Endelave Beboerfor-
ening kan bruge de mange kompetencer, som fin-
des i SaDS og det netværk, der følger med i for-
eningen af 27 Øer. https://danske-smaaoer.dk 
 
Turen startede i Snaptun, hvor vores gæster havde 
været på besøg på Hjarnø, og færgeturen blev 
brugt til at afrunde dette besøg og forberede de 

kommende udfordringer på Endelave   
 
Torsdag aften blev brugt til en fælles middag med 
repræsentanter fra Endelave Beboerforening og en 
drøftelse med værtsparret Marianne og Henning på 
Kroen.  
 
Vi startede med en traktortur på “Kaninoen”, be-
søgte lejlighederne på “Ellas”, Møllehuset, Lægeur-
tehaven, hørte om skolen og prøvelejligheden. Vi 
fik også hilst på Lene hos Endelave Flet og Maja 
med kunstudstillingen “Under isen”. Endelave Cam-
ping og Café Havfruen, hvor Conni og Søren fortalte 
om deres udfordringer med at drive en camping-
plads på en Ø, men også hvor glade de var for de-
res beslutning om at komme til Endelave. Vi slutte-
de af på havnen, hvor Jan indviede os i Endelave 
Grill og cafés drift – Sonja sluttede af med at for-
tælle om Aktiv Ø og det nye flotte badeanlæg.   
 
Kommunen har stadigt penge klar til gode ide-
er 
Der er stadigt penge i den landsbypulje på 1,5 mill. 
kr. Horsens Kommune har afsat for i år. 
Formålet med puljen er at støtte lokale og konkrete 
borgerrettede initiativer bl.a. på Endelave.  
 
Landsbypuljen kan anvendes til:  

• Etablering eller udvikling af en landsbypedel-
ordning.  

• 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.  

 
Endelave kan opnå støtte på fra 25.000 kr. til 
maks. 300.000 kr. Alle med gode ideer til relevante 
projekter kan søge – både foreninger og enkeltper-
soner. Ansøgere, som søger store beløb, bør opnå 
beboerforeningens skriftlige opbakning. Bemærk at 
der skal være en egenfinansiering på 15 % (fonde, 
egne midler, frivilligt arbejde tæller med). Kontakt 
Beboerforeningen, hvis du ønsker hjælp med en 
ansøgning. 
 
Bolig og planstyrelsen giver også penge til 
øerne 
Det offentlige Danmark har også penge til projekter 
på de danske småøer, herunder Endelave. I øjeblik-
ket er der to puljer, der kan søges inden 22. sep-
tember: Ø-støtte og Projekter rettet mod frivillige 
aktører i landdistrikter. Se nærmere på hjemmesi-
den www.livogland.dk under støttemuligheder.  
 
Endelave Beboerforenings Generalforsamling 
04.09.2021 kl. 13:00 i Gymnastiksalen. 
Læs referat fra generalforsamlingen på hjemmesi-
den www.endelavebeboerforening.dk 
 
Uddrag fra Generalforsamlingen: 
 
Formandens beretning blev fremlagt af Formanden 
og medlemmer af bestyrelsen og blev godkendt. 
Beretningen kan læses på 
www.Endelavebeboerforening.dk  
 
Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et 
underskud på kr. 6.200,81, hvilket skyldes mang-
lende indtægter pga. aflyst bankospil samt et fald i 
medlemstal – dog er dette fald mere end indhentet 
i 2021 og vi er nu flere medlemmer af Endelave be-
boerforening end nogensinde. 
 
Der var indkommet et forslag om en ændring af 
vedtægternes § 2 fra 
Formanden og et flertal i bestyrelsen skal væ-
re fastboende på Endelave til 
Formanden skal være fastboende på Endelave. 
Udfordringen med at finde personer til bestyrelsen 
er stigende, ligesom at antallet af medlemmer af 
EBF med fritidsbolig er stærkt stigende. Da dette 
medfører vedtægtsmæssige udfordringer i form af, 
at der skal være mindst tre fastboende i beboerfor-
eningen, har en enig bestyrelse besluttet at frem-
sætte følgende forslag til en vedtægtsændring, så-
ledes at kravet om et flertal i bestyrelsen skal have 
fastbopæl på Endelave bortfalder. § 2 ændres til fra 
”Formanden og et flertal i bestyrelsen skal være 
fastboende på Endelave” Til Formanden skal være 
fastboende på Endelave. 
Efter en sober debat med mange gode argumenter 
for både den bestående ordlyd og den foreslåede 
blev der stemt om forslaget. For at ændringen skul-
le kunne godtages, skulle 2/3 af de fremmødte 
stemme for (= 32 stemmer) – resultatet blev, at 26 
stemte for – 21 imod og 1 stemte blank. Forslaget 

https://danske-smaaoer.dk
http://www.livogland.dk
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blev dermed ikke vedtaget, og vedtægterne forbli-
ver dermed uændrede. 
 
Kontingentet for foreningen i 2022 blev fastsat 
uændret til 100 kr. – 75 kr. for pensionister og 
støttemedlemmer. 

 
Efter valget har bestyrelsen har konstitueret 
sig som følger: 
Formand Leif Jørgensen tlf. 4044 5635
 E-mail: LOGM@Mail.tele.dk 
 
Næstformand Jørgen Ulvund 3091 2591 
 E-mail: J.ulvund@online.no  
 
Kasserer Mike Thygesen 3035 4333 
 E-mail: Mike_Thygesen@hotmail.com 
 
Bestyrelsesmedl. Poul Bækbo 2463 1680 
 E-mail: Macbirpo@fibermail.dk 
 
Bestyrelsesmedl. Jens Kjær 6119 2660 
 E-mail: jenskjaer@yahoo.com 
 
1 .suppleant Dorte Knudsen 2984 6472 
 E-mail: Dorteendelave@live.dk 
 
2. suppleant Danna Borg  6143 6963 
 E-mail: Danna_borg@hotmail.com 
 
Revisorerne Maja Hoe og Palle Dupont og revisor-
suppleant Mona Birkmose blev genvalgt. 
Ø-repræsentant blev Jørgen Ulvund, mens Mike 
Thygesen blev valgt til suppleant.  
Som landsbyrepræsentant og suppleant blev Lars 
Herlev og Hanne Nyholt genvalgt. 

Mike Thygesen 

Information fra SAMN. 
Samn Forsynings har to boringer på Endelave, med 
150 meters afstand tæt på vandværket. Skiftevis 
tages der en gang om året vandprøver fra boringer-
ne, som analyseres for de stoffer, der er fastsat i 
lovgivningen. Der er ingen overskridelse af fastsat-
te grænseværdier i de to boringer.  
I den nordligste af boringerne har vi oplevet, at der 
har været registreret bundfald i nogle af prøverne, 
hvilket formentlig betyder, at boringen ikke er helt 
tæt i samlingerne. Analyseresultaterne kunne også 
indikere, at den er påvirket af mere terrænnært 
vand.  
 
Denne sommer har vi derfor valgt at overbore bo-
ringen, for at opnå en helt tæt boring. Det har ikke 
været et krav fra myndighederne, Horsens Kommu-
ne, men alene en drifts- og vedligeholdsmæssig 
beslutning fra vores side. Når boringen er overbor-
det, skal den ren pumpes indtil der igen kommer 
helt rent råvand fra boringen. Råvandet behandles 
på vandværket, inden det sendes ud til forbruger-
ne. Her tages der igen løbende prøver af vandet, 
når det forlader vandværket. De fleste er bakterio-
logiske analyser (gruppe A parametre), og én gang 
årligt analyseres for alle parametre fastsat i lovgiv-
ningen (gruppe A+B parametre).  
 
Det er muligt at følge med i drikkevandets kvalitet 
fra vores hjemmeside, https://www.samn.dk/
drikkevand/vandets-kvalitet, Se vores analysevær-
dier. Her vælges Endelaveværket og man kommer 
direkte til GEUS database med alle Rentvandsprø-
ver. 
 
 

Endelave Beboerforening har 10. september haft 
møde med områdeleder Birgitte Laursen og hjem-
meplejeleder Gunna Nordfoss under deres besøg 
på øen. Følgende blev drøftet: 
 
Ny sygeplejerskeordning 

• Kommunen vil afprøve en model, hvor to faste 
ca. halvtids-sygeplejersker afløser hinanden og 
arbejder en uge hver på øen. De skifter ons-
dag/torsdag, hvor lægen jo er på øen, og der 
er således fuld dækning 24/7. En tredje syge-
plejerske ”stopper hullerne” under de faste sy-
geplejerskers ferie, sygdom mv. Evaluering af 
ordningen fx efter 6 måneder. 

• Det blev fremhævet, at det var vigtigt, at der 
ved ordningens opstart er sygeplejerske-
overlap ved vagtskifte samt også fra starten og 
fremadrettet en formel, skriftlig ”overdragelses
-forretning” af ”sket i ugens løb” om enkeltpati-
enter, deres medicinbehov etc. med kopi til 
kommunen. Dette for at undgå, at noget an-
svarsfrit falder mellem to stole. Ligeså skal an-
dre områder som opgørelser af lagerstatus, va-
rebestilling mv. formelt ansvarsdækkes. 

 
Hjemmepleje 

• Der er et fælles ønske om en bredere fælles 

strategisk (fx fem år) drøftelse omkring udvik-
ling og fremtidssikring af øens hjemmepleje, da 
der kommer flere ældre og plejekrævende, her-
under indtænkning af de nye ældrevenlige boli-
ger. 

• Der kommer et behov for flere og nye hjemme-
plejehænder på øen – kommunen forudser et 
generationsskifte på sigt, efterhånden som nog-
le går på pension. Hvilke fælles løsninger kunne 
der peges på? 

 
Fællesmøde 
Kommunen var meget indstillet på at lytte til  
ø-boerne og øens behov.  
Beboerforeningen planlægger derfor et møde med 
kommunens sygepleje-hjemmeplejeledere med 
deltagelse af en bredere kreds. 
 
På vegne af  
Beboerforeningen 
Danna Borg 

SYGE-HJEMMEPLEJEN 
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De kolde kaniner klar til koldt og varmt 
Sæson fra 1. oktober til 1. maj. 
Saunaen er åben lørdage fra kl. 15-17 – og  
efter aftale. 
 
Følgende kan tænde for strømmen:  
Sune Kofoed 6139 9657  
Lene Iversen 5155 6608  
Kirsten Nielsen 2139 1970  
Lars Møller 6025 9603  
Hanne Holm 2048 0123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skal du være kold kanin i år? 
Indbetal kr. 100 til Mobilepay 9691WY 
 
Spørgsmål – så kontakt en kold kanin, skriv til 
dekoldekaniner@endelave.com, find os på  
Facebook eller mød op på Dronningebroen på  
Endelave Havn. 

Hanne Holm 
på vegne af Havudvalget 

De kolde kaniner – vinterbadeklubben Endelave 
 
 

 
 
 

Fotos: Hanne Holm  

mailto:dekoldekaniner@endelave.com
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NYT FRA ENDELAVE MUSEUM 
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I går 
Som bekendt har museet tidligere siddet til leje i 
den gamle præste-/ forpagterbolig. Ejendommen 
blev sat til salg i efteråret 2020 og i december 2020 
blev foreningen godkendt som køber. Med nogen 
forsinkelse skulle foreningen overtage ejendom-
men, der huser Endelave Museum og stenladen den 
1. april 2021. Skødeskrivningen blev endelig tilen-
debragt medio juni 2021. 

 
I dag 
Efter ordinær og efter-
følgende ekstraordi-
nær generalforsamling 
blev nye vedtægter 
vedtaget, og bestyrel-
sen blev reduceret fra 
ni til syv medlemmer. 
Efter seneste bestyrel-
sesmøde har bestyrel-
sen konstitueret sig 
således: 
 

Formand Ib Elgaard 
Næstformand Kirsten Nielsen 
Kasserer Uffe Jacobsen 
Sekretær Palle Dupont Kristensen 
Bestyrelsesmedlem Karsten Andersen 
Bestyrelsesmedlem Tove Yde 
Bestyrelsesmedlem Jens Olsen 

 
Vi siger tak til nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer og 
en særlig tak til aftrådte bestyrelsesmedlemmer for 
det store arbejde, I har lagt i foreningen. 
 
I morgen 
Som nu selvejende forening kræver det en struktu-
reret og målrettet plan for at kunne skaffe økonomi 
nok til at afholde drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger. 
 
Vi er fokuseret på stenladen og dens bygningsmæs-
sige forsvarlige stand. Det vil være nødvendigt med 

forbedringer, der er i 
den økonomiske tunge 
ende. Det kan der sø-
ges fondsmidler til. 
 
Dernæst: hvordan kan 
vi opnå både den bed-
ste visionære og øko-
nomiske fortjeneste af 
udlejningen? Det er 
dén, samt museets 
sædvanlige indtægter, der skal være det bærende 
økonomiske grundlag.  
 
Bestyrelsen arbejder med en kommende visions-
dag, hvor alle interesserede kan deltage i at skitse-
re ønsker og muligheder for museets fremtid. Her-
om senere. 
 
Vi vil gerne øge vores medlemstal, så støt op om en 
spændende fremtid for museet til gavn og glæde 
for jer - og alle Ø-interesserede. 
 
Følg os på museets Facebookside og på vores 
hjemmeside www.endelave-museum.dk. 
 
Årskontingent er kun 50,- kr. pr. person. 
 
 
Donationer modtages også med glæde. 
 
Betal til reg.nr. 1551 kt.nr. 3408213 
eller mobilepay nr.  51550723 
 
På forhånd tak!  
 

Ib Elgaard 

Foto: Arkivfoto 

Foto: Arkivfoto 

Årets ø-julefrokost 
Den 11. december 2021 er der julefrokost på Ende-
lave Kro. Der bliver disket op med julemad med 
alskens lækkerier og musikken sørger Jørgen og 
Torben for. 
 
Kroen og ApS’et arrangerer julefrokosten i fælles-
skab og overskuddet går til en forbedring på kroen! 
 
Vi håber at se så mange som muligt – det bliver en 
fest. 
 
På gensyn 
Anders Møller-Agersnap 
 
på vegne af 
Bestyrelsen i Endelave ApS  
og Marianne og Henning Brodersen 
 
  

Frivillige søges! 
Vi skal bruge en 8-10 frivillige til forskellige opga-
ver til julefrokosten, f.eks. en køkken- eller opva-
sketjans, hjælp i baren, klargøring og opdækning 
og oprydning søndag. 
 
Henvend dig gerne på 
mail: info@endelaveaps.dk eller ring/sms til  
Anders  40 47 48 78 

ENDELAVE APS 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

mailto:info@endelaveaps.dk
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Konfirmationer 
Lørdag den 21. august blev øens yngste beboere 
Mads Bakkestrøm Knudsen, Johanne Birkmose og 
Mathilde Knudsen konfirmeret i Endelave Kirke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej.  
Tak for alle de venli-
ge hilsner til  min 
konfirmation. 
Jeg havde en fed 
dag. 
Hilsen Mads 
 

 
Hej. 
Jeg vil gerne sige 
tak til alle jer, der 
tænkte på mig til 
min konfirmation. 
Jeg havde en super 
dag.  
Hilsen Mathilde   
 
 

Tak til alle der har sendt en hilsen eller en gave til 
min konfirmation.  
Hilsen Johanne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tusind, tusind tak for alle hilsnerne til Mads 
og Mathildes konfirmation. 
Det var helt vildt   
 
Hilsen ”Tulle” og Knud Knudsen 

TAK FOR OPMÆRKSOMHED 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

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

 
 

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

Endelave Kro ogGæstgiveri 

 

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

 
 

Foto: Arkivfoto 

Foto: Privatfoto 

Foto: Privatfoto 

Foto: Privatfoto 

Foto: Privatfoto 
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Ny bestyrelse 
Lægeurtehaven har afholdt generalforsamling den 
11. september 2022. 
 
Den nye bestyrelse ser således ud: 
 

• Dorte Knudsen 

• Birthe Olsen 

• Lone Kau 

• Maja S. Hoe 

• Niels Jørgen Andersen 
 
Lotte Kronborg er suppleant til bestyrelsen. 
Forår/sommer i Lægeurtehaven 
Birgit Martinsen har – med god hjælp fra Lotte 
Kronborg og Birgits mand og sønner - passet haven 
fint siden foråret.  Vi har haft mange besøgende. 
 
Corona gjorde det svært at finde en forpagter, men 
lige op mod sommerferien meldte Frederikke 
Brandt sig. Frederikke har drevet en vegetar-cafe 
med dejlig mad og mange gæster. 
 

Vi holdt en hyggelig og velbesøgt Grundlovsdag 
med mangeårige fritidsendelavit og teaterdirektør 
Per Smedgård som taler.  
 
Kommende aktiviteter 
Den 20. oktober kl. 14-16 
holder vi traditionen tro 
Æblekagedag med kaffe og 
æblekage – vi håber mange 
frivillige vil donere en æble-
kage. Indtægterne går til 
Lægeurtehaven. 
 
Vi holder julemarked den 4. december kl. 11-15. 
Du kan få en bod ved at ringe til Birthe Olsen tlf. 
2448 4220. Vi sælger gløgg og æbleskiver, og alle 
er velkomne.  
 
Du kan lave din egen æblemost i haven – du skal 
selv stå for det, men kan købe poser til most. Lav 
en aftale med Birthe tlf. 2448 4220. 
 

Dorte Knudsen 

LÆGEURTEHAVEN 
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Referat af Endelave Fritid– og Kulturforenings  
generalforsamling lørdag d. 18. september 2021, 
kl. 13.30 på Café Havfruen, Endelave Camping. 
Seks medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
1. Valg af ordstyrer:  
 Leif Jørgensen blev valgt til ordstyrer. 
 
2. Formandens beretning:  

Efter sidste generalforsamling d. 13. juni 2020 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
Kasserer:  Birthe Olsen 
Sekretær:  Jens Marthin Sørensen 
Medlemmer:  Leif Jørgensen, Manuela Knudsen 
Suppleanter:  Boje Lund, Lise Agersnap 
Formand:  Niels Johan D. Andersen 
 
På grund af Covid-19 har det desværre ikke 
været muligt at afholde generalforsamling før 
nu i 2021. 
 
Også grundet Covid-19 har EFK ikke haft mu-
lighed for at afholde arrangementer i 2020 
bortset fra et rejseforedrag i januar 2020 om 
Kilimanjaro i Kenya/Tanzania.  
 
Som det fremgår af indkaldelsen, er der tre 
bestyrelsesmedlemmer på valg i år, nemlig Bir-
the Olsen, Leif Jørgensen og Jens Marthin Sø-
rensen. De genopstiller – men Birthe og Jens 
Marthin kun på den betingelse, at de kan træk-
ke sig fra bestyrelsen ved næste ordinære ge-
neralforsamling påskelørdag 2022 (16. april 
2022). Til den tid er Manuela Knudsen og Niels 
Johan D. Andersen på valg – og Niels Johan 
ønsker ikke at genopstille. 
 
Vi står derfor med et alvorligt problem, da vi 
skal finde mindst tre kandidater til bestyrelsen, 
der vil stille op ved valget påskelørdag 2022. 

Vi håber derfor og opfordrer til, at nye kræfter 
vil melde sig under fanerne. 
 
Indtil næste generalforsamling i 2022 har be-
styrelsen påtænkt et arrangement, nemlig en 
fællesspisning. Mere vil blive oplyst herom. 
 
Medlemskort for 2021 gælder til generalfor-
samlingen påskelørdag 2022. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Gennemgang af regnskab:  
 Birthe Olsen præsenterede regnskabet, som  
 blev godkendt  
 
4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: 
 Leif Jørgensen, Jens Marthin Sørensen og  
 Birthe Olsen var på valg og blev genvalgt.  
 Jens Marthin og Birthe blev genvalgt på  
 den betingelse, der er nævnt i beretnigen. 
 
5. Valg af suppleant:  
 Lise Agersnap blev genvalgt. 
 
6. Valg af en revisor: 
 Lene Iversen var på valg og blev genvalgt. 
 
7. Valg af en revisorsuppleant:  
 Ole Faurskov blev genvalgt. 
 
8. Behandling af indkomne forslag: 
 Der var ikke modtaget nogle forslag. 
 
9. Eventuelt: 
 Fællesspisning blev diskuteret, og bestyrelsen  
 vil prøve at lave et arrangement i januar 
 2022. 
 

Niels Johan D. Andersen 

Foto: Arkivfoto 

EFK’s GENERALFORSAMLING 
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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 

https://www.google.dk/maps/dir/Ove+Jensens+Alle+31E,+8700+Horsens/@55.8550589,9.8636676,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x464c63acf1d6d6c5:0x50045595f1088422!2m2!1d9.8658616!2d55.8550559!3e0
https://www.google.dk/maps/dir/Ove+Jensens+Alle+31E,+8700+Horsens/@55.8550589,9.8636676,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x464c63acf1d6d6c5:0x50045595f1088422!2m2!1d9.8658616!2d55.8550559!3e0
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ENDELAVE  JAGTFORENING 
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Høstfest i gymnastiksalen 
 
Efteråret er over os og høsten er i hus. Endelave 
Jagtforening indbyder - efterhånden traditionen 
tro - til årets HØSTFEST med god dansemusik. 
 

Det sker lørdag den 16. oktober  
i skolens gymnastiksal. 
 
Du er velkommen til at komme at dække dit bord 
mellem kl. 12.00 og kl. 13.00 
og medbring din mad til festen kl. 19.00. 
 
Der sælges øl, vin, vand og snaps. 
  

Entreprisen er kr. 100.- 
OG ALLE ER VELKOMMEN 
 
Med venlig hilsen 
Endelave Jagtforening 
 

Maja Hoe 
På vegne af Endelave Jagtforening 

Foto: Karsten Kragh Hansen 

Foto: Arkivfoto 
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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 
 

 

oktober  -  november  2021 

 
 

KONFIRMATION 

Så blev de tre yngste endelavitter konfirmeret her i august.  
Og selv om der ikke har været konfirmation hvert eneste år, 
mens vi har været præster, så har det dog været undtagelsen, 
at der ikke blev holdt konfirmation. Men i år gik det op for 
mig, at en konfirmation på øen fremover vil være en undtagel-
se.  
 
Der kan være nogle, der har haft deres opvækst på øen, som 
kommer hjem for at få deres barn døbt; kommer hjem for at 
blive gift. Men befolkningen på Endelave ser ikke i øjeblikket 
ud til at skulle have nogen konfirmeret. Og man vil jo helst 
konfirmeres sammen med nogle, man kender, sin klasse eller 
som i år med nogen, man kender rigtigt godt. Så en konfirma-
tion på øen vil ikke være naturligt.  
 
Det kan være, vi skal begynde at invitere til sølv- og guldkon-
firmation. Altså efter 25 og 50 år kunne man mødes i kirken, 
og så holde en lille sammenkomst bagefter.  
 
For det er en af de dejligste kirkelige handlinger, vi har. At se 
de børn man har kendt gennem mange år være ved at folde sig 
ud; være med til at sende dem ud i livet. Med alle bønner og 
håb om at deres liv må blive godt. For mange er det dagen, de 
erindrer, når de kommer forbi den kirke, der dannede rammen 
om den store fest, hvor man tog voksentøj på. Tidligere håbe-
de man, at jakkesættet kunne passe, når man skulle giftes; 
men man havde så et sæt tøj at tage på, når noget var mere 
højtideligt. Til nevøens dåb, søsterens bryllup, bedsteforældre-
nes begravelser. Jakkesættet fortalte, at man var blevet vok-
sen, at det var den gruppe, man tilhørte nu. 
  
Som præster og kirke skal vi jo tage udviklingen ad notam. De 
mange weekender for børnene i Præstegården bliver ikke gen-
taget. Samarbejde med skolen om udflugter og deltagelse i 
noget af undervisningen er også en saga blot. Og efterhånden 
er jeg jo også ved at nærme mig gennemsnitsalderen på Ende-
lave på 61 år, så jeg burde jo være mere i øjenhøjde med alle 
nu. 
 
Og hvis nogen kunne tænke sig et brush-up på deres konfirmationsforberedelse, så er jeg altid klar. Det kunne jo være, at  
noget ligger lidt langt tilbage i hukommelsen.   

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 

 

Foto: Privatfoto 
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HØJSKOLEFORMIDDAG 

Højskoleformiddag 
   Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 10.00 
 
Ved Jørgen Juul Petersen, som ejer hus på 
Endelave og har udgivet bogen ”Den blom-
strende Bibel – Vilde planter med bibelske 
navne”.  
 
Bogen er omtalt af Kirsten Nielsen i Endela-
vebladet, februar 2021. I samme nummer 
orienterer forfatteren også selv kort om bo-
gen og dens indhold og om sit arbejde med 
den. 
  
Højskoleformiddagen var oprindeligt plan-
lagt til tidligere i år, men måtte som så me-
get andet udsættes på grund af Coronaen.  
 
Jørgen Juul Petersen vil på højskoleformiddagen fortælle om bogen og vise 
billeder fra den. Alle er velkomne til et interessant møde. 
 
Vi mødes til kaffe og rundstykker i det nye præstehus og går derefter over i 
kirken til foredraget og billedfremvisningen. 
 
Menighedsrådet 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 OKTOBER 

 
 
 
 
 

søndag d. 10.  Høstgudstjeneste 
 Karen Holdt Madsen 
 
 
søndag d. 24. 21. søndag efter Trinitatis 
 Jens Peder Baggesgaard 
 
 
  
 

 NOVEMBER 

 
 
 
 
 

søndag d. 7. Allehelgen 
 Jens Peder Baggesgaard 
 
 
søndag d. 21. Sidste søndag i kirkeåret 
  
 
 
søndag d. 28. 1. søndag i advent 
  
 
 
 
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

 

 

KIRKEKONCERT 

Guitarkoncert med spændende program og 
populære toner 
 i Endelave kirke onsdag  
 den 20.oktober 2021 kl. 20.00 
     
Carsten Pedersen spiller klassisk guitar. Han 
er uddannet på Det Jyske Musikkonservato-
rium og har i karrieren modtaget undervis-
ning fra store guitarister i indland og udland. 
Han har givet koncerter talrige steder i Dan-
mark, og også i Berlin og Rom.  
 
Koncerten vil i repertoiret komme rundt om 
Sydamerika, Spanien, barokmusikken. 
 
Som noget særligt har han lavet et album 
med kompositioner af Bent Fabricius-
Bjerre.  
Han vil lade os høre nogle numre herfra ved 
koncerten i Endelave kirke. 
 
Alle er velkomne til en dejlig musikaften i kirken. Gratis entre. 
 
Menighedsrådet  

Foto: Forlaget Mimer 

Foto: Bandportalen.dk 

Foto: Arkivfoto 
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En arv fra vore fædre – et lån fra vore børn 
 

Vi skrev for næsten 40 år siden i en sang om  
Endelave, vores hjerteø: 
 

Er moderjord en arv fra vore fædre, 
så er den dog et lån fra vore børn, 
og skal vi værne deres livstræ bedre, 
så må mod dødens dræ vi ta en tørn. 
Min thuja hvisker ømt i aftenbrisen, 
skønt det er høsttid, om en såtidstekst, 
men vil at disse ord skal slutte visen:  
Det er dog Gud i himlen, der gir vækst. 

 
Vi tror, at langt de fleste af os, der sætter pris på 
naturen og elsker Endelaves natur i særdeleshed, 
er villige til at gøre en indsats for at bevare og vær-
ne naturen.  
 
Vi mennesker er selv en del af naturen, og vi har 
ansvar for den natur, som vi bevæger os i, som vi 
slider på, og som vi slet ikke kan undvære.  
 
Bioetikeren Mickey Gjerris skriver: ”Mennesket er 
dybt forbundet med naturen - og lærte flere de fø-
lelser af ro, harmoni og forundring at kende, som 
man kan få i naturen, så ville det være lettere at 
anspore dem til at handle, så de værste konsekven-
ser af klimaforandringer og arternes masseuddøen 
måske kan undgås”. 
 
Gjerris, der selv er storbybarn, lærte at opsøge na-
turen og lærte, at kendskab til naturen er menne-
skers eksistensbetingelse.  
”Hvis ikke du lærer naturen at kende, den natur 
som du selv er en del af, så bliver du et ulykkeligt 
menneske”. Hvis ikke du deler din viden om og ind-

sigt i naturen med Gud og hvermand, så bliver du 
en naturødelægger - ikke af ondskab, men af uvi-
denhed.  
”De fleste af os har rygrad som en kakaomælk”, 
siger Gjerris. ” Står valget mellem at hegne os og 
vort inde i privatskilte og om at leve selvisk i vul-
gær overflod eller redde verden ved at dele vor 
overflod og viden som en etisk pligt, så vælger 
mange velstand og overflod og ensomhed. ” 
 
Den, der vælger at lære fuglenes og blomsternes 
navne at kende, den, der plukker overfloden af 
brombær og mirabeller, den, der følger livet i havet 
ved at fiske havørreder, rejer og muslinger og hø-
ste af naturens overflod og deler viden og overflod 
med de andre - også dem der vokser op på sten-
broen - kæmper for bevarelse af moderjord både 
som vor arv og vor forpligtelse. Jo mere vi lærer at 
kende vor egen natur og den omgivende natur, 
som vi er en del af, des mere værner vi om den. Så 
lad os glæde os over, at vi lever privilegeret på en 
vidunderlig ø, og lad os dele med glæde af vores 
overflod af blomster og fugle og kaniner og fisk og 
solnedgange med alle dem, der også gerne vil lære 
at elske naturen.  
 
Vi vil her gerne bringe en kæmpetak og ros til Dan-
na Borg og Jørgen ”Fugl” Rabøl, fordi de generøst 
deler ud af deres store viden og kærlighed til havet 
omkring Endelave, til fuglene og planterne. Danna 
og Jørgen er et par, som ved, at jo mere man deler 
ud, des mere bliver der til alle. At skade naturen 
beror næsten altid på enten egoisme eller uviden-
hed. Ingen ejer naturen, men vi har alle, både be-
boere og besøgende, et ansvar for at forvalte og 
dele vort lån den korte tid, vi er her.  
 

Britt og Knud Erik Lægsgaard  
Kongevejen 2 Endelave 

VÆRN ENDELAVES NATUR 
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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 
Øl– og Vinstue 

 

  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  

Foto: Pixabay 
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Endelaves Aktiv Ø for sommeren 2021 sluttede 
søndag den 8. august med en sidste aktivitet. Det 
blev en dejlig omgang yoga, denne dag med en ny 
frivillig instruktør. 
 
De fem sommeruger har givet i alt 54 gratis aktivi-
tetstilbud med 17 forskellige aktiviteter, så der var 
mange tilbud til alle - alt efter lyst og evner. 
Det har igen i år været fantastiske fem uger takket 
være både de knap 30 frivillige instruktører og ikke 
mindst de mange glade mennesker i alle alders-
grupper, der kom og tog del i aktiviteterne. 

 

Mange lagde ferien forbi Endelave og nød øens dej-
lige natur, de varme sommerdage, aktiviteter på 
vandet og på land. Det var glade mennesker, vi 
mødte i feriens løb. 
Som en af gæsterne udtalte det: 
- Vi blev et par dage ekstra og deltog i rundbold, 
fodboldkamp og skumfest, m.m. Og så nød vi jeres 
badeanlæg, superflot!  
 
Vandet i lagunen var bogstavelig talt kogende i de 
to uger, hvor sejladsteamet stod klar til at guide og 
vejlede både børn og voksne i brug af optimistjol-
ler, SUP boards, sit-on-top kajakker og surf boards. 

 

Hos Frede Lassen var Golf på Gården også en vel-
besøgt aktivitet. De to ugentlige åbningseftermid-
dage trak mange ud i den vestlige ende af øen for 
at svinge golfkøllerne og prøve kræfter med de fem 
huller med både sandgrav og vandchikane med 
hummer. 
 
Høj puls og svedige aktører var i gang både til 
crossfit, tabata workout og mini-triatlon, og skulle 
pulsen ned igen, så lagde gæsterne vejen forbi  
mindfulness og yoga eller tog en dejlig vandretur til 
Klinten, på Kaninoen og mini-Kaninoen. 
 
I år var der også snorkelbingo, lerdueskydning og 
kystfiskeri på programmet og som noget nyt havde 
vi glæde af den nyanlagte Krolf-bane nederst på 
sportspladsen. Tilbud for at være aktiv i ferien 
skortede det ikke på. 
Sidste år nåede Aktiv Ø deltager-rekord med 1.901 
aktiverede. Det skyldtes helt sikker den gratis fær-
gefart i juli men bestemt også Corona, der holdt 
folk på ferie hjemme i Danmark. 
 
Men vi har gjort det igen!!!! 
Sommerens deltagerantal er - med de sidste 
deltagere søndag - nået op på 1.903. 
 

Og så har vi slet ikke 
haft mulighed for at tæl-
le de mange, mange 
vandrere, der har be-
søgt og fortsat besøger 
øen for at gå en af Kani-
no-vandringerne. 
 
De første skitser laves 
nu for sommeren 2022.  
 
Men vi mødes allerede 
til Aktiv Ø efterårsferie.  
Planen er med forbehold 
for ændringer/tilføjelser.  
Hold derfor øje med  
Aktiv Ø på Facebook og 
pælene. 
 
På gensyn på Endelave. 

Sonja Elgaard 
 
 
Fotos: Sonja Elgaard 

AKTIV Ø GJORDE DET IGEN 
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 2018 2019 2021 2020 

JANUAR 2318 2500 2838 2681 

FEBRUAR 2440 2410 3053 2605 

MARTS 2879 2884 4015 1773 

APRIL 3364 4133 4748 2279 

MAJ 6195 6132 6980  3459 

JUNI 7196 7897 8056  5994 

JULI 11627 12045  17095 19507 

AUGUST 7967 8401 13577  12275 

SEPTEMBER 5794 5638   7665 

OKTOBER 3857 4401   5911 

NOVEMBER 3100 3077   3442 

DECEMBER 2808 3060   2944 

     

 59545 62578 60362 70535 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
Her kommer de nyeste passagertal  
 
Rigtig god efterår 
Endelave Færgefart 

www.endelave.dk  
 

Besøg Endelaves  
hjemmeside  

FÆRGEFARTEN 
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Skole på Endelave 2. del 
I sidste artikel i bladet så vi på udviklingen af sko-
len på Endelave frem til år 1900. I 1905 blev der 
bygget en imponerende stor og flot skolebygning, 
der stadig danner rammen for mange aktiviteter 
på øen, men den har desværre mistet sit oprindeli-
ge formål. Men hvorfor blev den bygget? 
 
Dengang var der mange børn på øen. Antal skole-
børn på øen fordelt på 7 årgange voksede støt i 
mange år: 1801: 56, 1834: 65, 1855: 100, 1880: 
118, 1907: 110 og 1930: 72 og i 1940: 65. Elever-
ne blev undervist 2 årgange ad gangen bortset fra 
1. klasse, der gik for sig selv. Ellers gik eleverne i 
lille og store anden, i lille og store tredje, og i lille 
og store fjerde klasse. Eleverne gik i skole 3 timer 
om dagen henholdsvis formiddag og eftermiddag. I 
de fleste andre landsbyskoler gik eleverne kun i 
skole hver anden dag, men så havde de 6 timer på 
disse dage. 
 
Der må have været trangt i den lille gamle skole-
stue i gavlen af Vesterby 28 ud mod vejen, når 2 
årgange med op til 35 elever skulle undervises 
sammen der, hvor senere en købmandsbutik blev 
indrettet. Men der havde været trængsel i skole-
stuen længe, før den nye skole blev bygget. I åre-
ne omkring år 1900 blomstrede fiskeriet og land-
bruget på øen, og det skabte et solidt økonomisk 
grundlag for at bygge den nye skole, som der læn-
ge havde været brug for.  
 
Horsens Folkeblad 12. feb. 1903: ”Andragende fra 
Endelave Sogneraad om Tilladelse til at erhværve 
to Grundstykker til Byggeplads for en ny Skole for 
henholdsvis 1850 Kr. og 600 Kr. Tillodes for Amts-
raadets Vedkommende.” 26. aug 1903 skriver fol-
kebladet fra et amtsrådsmøde: ”Andragende fra 
Endelave Sogneraad om Tilladelse til at afhænde 
den til Endelave Lærerembede hørende Jordlod for 
2000 Kr., der betales kontant. – Tillodes.” 
 

Endelave Skole i 1907 med 110 skolebørn, lærer Rasmus  
Henrik Jørgensen, hustru Amalie Jørgensen, sønnen Axel og 
småbørnslærerinde Marianne Jensen.           Foto: Arkivfoto 

 
Horsens Folkeblad 16. aug. 1905: ”I Sommer er 
her blevet opført en ny Skolebygning paa Endela-
ve. Bygningen er under Tag, men ventes ikke at  
kunne tages i Brug før en Gang i Efteraaret. Den er 

1 Etage med en Frontspice. Læreren kommer til at 
bo i Stuen, mens Lærerinden skal bo i den øverste 
Lejlighed. Skolebygningen koster 18.000 Kr. at op-
føre; desuden har Kommunen givet 1900 Kr. for 
Byggepladsen.” I hver ende af skolebygningen var 
der to store lyse klasselokaler. 
 
Horsens Folkeblad 1. juni 1906 om et møde i 
amtsrådet: ”Det tillodes Endelave Sogneraad at 
afhænde den gamle Skolebygning paa Endelave 
med Grund og Have for 2000 Kr. og at anvende 
dette Beløb til Afholdelse af Udgifter ved den ny 
Skoles Opførelse.” Den gamle skole blev overtaget 
af købmand Johan Jensen og indrettet til bolig og 
købmandsforretning. 
 
Lærer på Endelave Rasmus Samuel Rasmussen / 
Cederskjold 1897-1902 skriver i sin erindringer: 
”Jeg naaede dog at spille Sogneraadet et lille Puds. 
Min kone led saa meget af Bronkitis. Der var for 
koldt og blæsende paa Endelave, men da vi havde 
været der paa 5’ Aar, tog jeg op til Provsten, som 
da boede i Hylke og fortalte, hvilken gammel Skole 
det var, og bad ham om at forlange, at Sogneraa-
det skulde bygge en ny Skole.  
 
Han lovede, at det skulde ske, naar han om For-
aaret kom til Syn paa Endelave. Det skete ogsaa, 
men da havde jeg faaet Embede paa Langeland. 
Provsten forlangte, at Skolen skulde være i orden i 
løbet af 2 Aar. Saaledes gik det til, at der kom ny 
Skole paa Endelave, og her blev alle Børnene sam-
let - baade store og smaa. 
 
Til Lærerinden, der havde haft de smaa - var købt 
en gammel Kapellanbolig. Murer Østergaard fra 
Øen var ikke saa kendt med Arkitekturen. Han 
byggede Skolen saaledes, at det saa ud som et lille 
Hus oven paa den store Skolebygning. Nogle aar 
senere traf jeg Pastor Olesen i Horsens - den sene-
re Biskop i Ribe. Han var jo vittig. - Han sagde: 
”Det er helt galt paa Endelave, lærerinden sidder 
paa Hus hele Dagen” Da jeg saa senere saa Byg-
ningen, maatte jeg jo give ham Ret.” 
 
Byernes skolevæsen blev reformeret i 1903 med 
mellemskole, realklasse og evt. gymnasium, der 
gav lettere adgang til boglige uddannelser for børn 
i byerne. Hvis man gik i en landsbyskole som på 
Endelave i 6. og 7. klasse, var man derimod i prak-
sis afskåret fra at kunne tage en boglig uddannelse 
indtil 1958. Skolestart og afslutning på landet var i 
øvrigt 1. april af hensyn til arbejdet i landbruget, 
mens skolestart i byerne var 1. august af hensyn 
til sommerferien. 
 
I 1958 reformeredes skolen igen. Land- og bysko-
ler blev nu ligestillet, og man afskaffede mellem-
skolen, således at skolens syv første klasser var et 
samlet forløb, der gav adgang til en treårig realaf-
deling for de boglige, eller adgang til 8. og 9. klas-
se for de praktisk orienterede. Samtidig indførtes 
tysk og matematik i 7. klasse og nye praktiske fag 
som gymnastik, sløjd og håndarbejde.  
 
Horsens Folkeblad 29.3.1961: ”Da Glud realskole i 
gaar holdt afslutning for sine elever, fandt man 
blandt disse tre unge mennesker, som har taget 

ENDELAVES HISTORIE 
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realeksamen under noget usædvanlige vilkaar. De 
tre er bosiddende paa Endelave og er Aase Zeder-
kof, Hedvig Olesen og Svend Møller Andersen. De 
tre kammerater har gennem de tre aar, de har fulgt 
undervisningen paa Glud realskole, måttet staa op 
hver morgen allerede kl. 6 for at naa rutebaaden 
”Ravnsborg” til den halvanden times sejlads til 
Snaptun og derfra med rutebil til Glud. Efter under-
visningstiden maatte de vente længe, før de kunne 
komme hjem. Om vinteren kunne de være der kl. 
18.30, om sommeren først kl. 19. Under haardt 
vejr har børnene ofte været de eneste passagerer, 
men deres gaapaamod og arbejdsvilje har nu ført 
alle tre frem til en fin eksamen.” 
 
Helt siden 1938 havde man på øen ønsket en gym-
nastiksal, som også var egnet til store møder. Den 
blev bygget 1962-63, og foruden gymnastiksal med 
tilhørende bade- og omklædningsrum også sløjdlo-
kale og skolekøkken. På 1. sal blev der bygget 2 
klasseværelser samt toilet på begge etager. Bygge-
riet gav dog en del bryderi med amtet. Horsens Fol-
keblad 21.5.1963: ”Paabegyndt uden amtsraadets 
tilladelse. Formanden meddelte, at han efter for-
handling med amtsbygningsraadet paa amtsraadets 
vegne havde meddelt Endelave kommune godken-
delse af opførelsen af en gymnastiksal m. v. ved 
Endelave skole. Byggeriet er i strid med landsbyg-
geloven, men da gymnastiksalen ogsaa kan anven-
des til forsamlingslokale, og da sundhedskommissi-
onen ikke har haft noget at indvende mod byggeri-
et, er det blevet godkendt paa nærmere angivne 
vilkaar.”  
 
Horsens Folkeblad 17.4.1963: ”Endelave mangler 
kvalificerede lærerkræfter. Siden øens sidste faste 
lærer fratrådte til oktober i fjor, har undervisningen 
helt og holdent været lagt i hænderne paa unge 
vikarer, der har studentereksamen, men ingen se-
minarieuddannelse, og selv om der hersker udelt 
glæde over deres virke, er det indlysende, at en 
nødløsning som denne ikke er tilfredsstillende i det 
lange løb. Vikarer bliver yderst sjældent længe, og 
det er klart, at det gaar ud over undervisningen, 
naar der skiftes lærere ofte. I det sidste nummer af 
”Folkeskolen” er der opslaaet tre ledige stillinger 
ved Endelave skolevæsen.  
 
- Vi vil gerne have et lærerægtepar og en yngre 
lærer, siger sogneraadsformand Karl I. Tang. Hidtil 
har vi kun maattet beskæftige to lærere, men nu 
bygger vi en gymnastiksal og skaber derved grund-
lag for ansættelse af endnu én. Som man vil vide, 
maa vi sende børnene fra 7. klasse og derover i 
skole i Glud, og vi tilstræber en ordning, som tilla-
der os at beholde dem et aar længere i Endelave 
skole, saaledes at det kun er eleverne i 8. og 9. 
klasse samt realklasserne, der henvises til at fort-
sætte paa fastlandet.  
 
For at vi kan gennemføre dette, maa vi opfylde lo-
vens krav, hvorefter 7. klasse-eleverne skal have 
mulighed for at blive undervist i tysk og matematik, 
og det lader sig ikke gøre med kun to lærere. I for-
vejen har vore lærere 13-14 overtimer om ugen – 
og derfor maa vi nødvendigvis have én til. Vi haa-
ber, det lykkes os – trods lærermangel at faa tre 
veluddannede lærerkræfter. 

Endelave skole 1960 - Luftfoto fra Sylvest Jensen / Det kongeli-
ge Bibliotek 

 
Vi foretrækker som nævnt en førstelærer med en 
ægtefælle, der evt. kan paatage sig smaabørnsun-
dervisningen, og dertil en yngre lærer. For begge 
parter er der gode, rummelige boliger med moder-
ne bekvemmeligheder, og i øvrigt kan én af lærer-
ne faa ansættelse som kirkesanger, hvis han øn-
sker det, slutter sogneraadsformand Tang. Endela-
ve skole er yderst velholdt. Den er opført omkring 
aarhundredskiftet, og elevtallet er for tiden 40. Det 
skulle være sært, om der ikke er liebhavere til de 
tre lærerstillinger.” 
 
Folkebladet 31.5.1966: ”Skanderborg amts skoledi-
rektion har godkendt ansættelsen af Ole Krogh som 
førstelærer ved Endelave skole fra den 1. august at 
regne. Hermed er et problem løst for Endelave 
sogn. Ole Krogh og hans hustru bliver begge færdi-
ge med deres uddannelse paa Gedved Seminarium 
nu til sommer, Krogh må overtage skolens ledelse 
og fru Krogh gaa ind i lærerindestillingen. Samtidig 
er nu en tredje lærerstilling opslaaet. Øens befolk-
ning vil saaledes være i stand til at faa deres børn 
forsvarligt undervist i øens egen skole, saa de be-
sværlige sørejser undgaas. Elever i realklasserne 
maa derimod stadig rejse dagligt til Glud hovedsko-
le.” Det gav siden da ro om skolens undervisning 
med en række engagerede lærere. 
 
Elevtallet på skolen svandt dog ind med tiden: 
1940: 65, 1963: 40, 1972: 25, 1986: 18, 2009: 
13, og skolen lukkede i 2018, da de sidste 4 elever 
valgte at gå i skole på fastlandet. Skolens bygnin-
ger er dog heldigvis stadig rammen for mange an-
dre aktiviteter på øen. 
 

Anders Grosen 
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Hvem boede i husene for længe siden 
Søndermølle 34 
Også dette hus er en udstykning fra den gamle 
”Thomsengård”, nu Peter Bennedsens gård.  
”Thomsengården” lå her indtil ca. 1860, hvor den 
blev flyttet længere mod syd. Fisker Rasmus Ras-
mussen købte grunden og byggede hus i beg. af 
1900-tallet. Rasmus var fisker og blev kaldt ”Ras 
Fisker”. Hans båd hed ”Dannebrog” og var hjem-
mehørende på Endelave fra ca. 1901 – 1950. 

 

 
Billedet er fra ca. 1930, hvor Ras Fisker og sønnen 
Hans sejler ud af havnen for at sætte garn. Efter 
faderens død i 1951 overtog sønnen Hans Rasmus-
sen huset. Han var fisker som sin far, men da han 
ikke selv havde egen båd, fiskede han sammen 
med genboen Hans Christensen. 
Hans Rasmussens enke solgte efter nogle år til 
møbelhandler Jensen fra Horsens.  Huset er stadig 
i denne families besiddelse, idet det i dag ejes af 
sønnen arkitekt Knud Åge Jensen, der bruger det 
som fritidshus. 
 

Lotte Krogh 

ENDELAVES HISTORIE 
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Øen har de seneste tre år været utrolig velbesøgt. 
af turister og ferierende. Særligt i 2020 og 2021 
har der været ekstra meget fokus på øen, både for-
di mange ønsker at feriere hjemme i Danmark og 
fordi Endelave har markedsført sig med blandt an-
det Aktiv Ø med gratis ferieaktiviteter, vandreture 
på eksempelvis Kaninoen og guidede oplevelser på 
øen. 
 
Fra besøgende til fastboende 
Efter besøg på vores ø er der mange, der udtrykker 
en længsel for at komme igen … og måske er der 
også en egentlig drøm om at komme tættere på 
naturen og flytte på landet. Mange drømmer også 
om at bo tæt ved vandet. En af de gode løsninger 
er at flytte til en ø derude ”for enden af vejen” – og 
det kan Endelave, solskinsøen i Kattegat bestemt 
give mulighed for at prøve. 
 

Lad det ikke kun blive ved drømmen. 
Endelave, der er Årets Ø 2020-2021, giver en vej til 
at nå målet om at flytte til en ø. På førstesalen i 
skolen ligger prøvelejligheden, og denne stilles til 
rådighed i op til fire måneder for mulige, kommen-
de øboere.  
 
Prisen for at bo i prøvelejligheden er forholdsvis 
lav, så det er inden for rækkevidde – også selv om 
man i forvejen har boligudgifter på fastlandet. 
 

Opholdet i prøvelejligheden giver mulighed for at 
opleve øen, den friske luft og skønne natur, freden 

og roen, samtidigt med at man ser på bolig på øen, 
det være sig eje eller leje.  
 

Prøv en ø. 
Prøvelejligheden har haft flere prøve-ø-boere , der 
har prøvet ø-livet af. Senest var det fra januar til 
og med april 2021 et ægtepar fra Holbæk, der ledte 
med lys og lygte efter en mere permanent bolig, 
hvilket dog ikke lykkedes i første omgang. De har 
efterfølgende besøgt Endelave flere gange. 
 
Den 1. november flytter et nyt ægtepar ind i prøve-
lejligheden for fire måneder til og med februar 
2022.  
 

Ib Elgaard 

Foto: Arkivfoto 

Foto: Arkivfoto 

Foto: Arkivfoto 
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Butik Englefryd holder flyttedag. 
 
Søndag den 10. i 10. kl. 10 er det seks år siden, 
at jeg åbnede min butik Englefryd med brugskunst i 
fransk landstil og årstidens planter og blomster. 
 
Det seneste år har jeg arbejdet på indretning af 
min have, så det er blevet til en dejlig oase, og  
butikken åbner denne dag i hytten i min have. 
 
 
 

 
 
Kom og se den nye butik og oplev min dejlige have. 
Alle er meget velkomne og Hanne byder på en 
lille forfriskning på åbningsdagen. 
 

Hanne Fabrin 

ÅBENT HUS I ENGLEFRYD 
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Det er kun en øvelse 
Det brænder på Endelave... sådan kunne meldingen 
sagtens komme. Det skal både forebygges men og-
så håndteres, hvis det skulle ske, så ingen i bered-
skabet er i tvivl om, hvad opgaven er, når alarmen 
lyder. 
 
Øens frivillige brandberedskab består af ca. 30 per-
soner fordelt i fire brandgrupper. 
Godt 18 af disse deltog i 4½ times øvelse-/
kursusdag lørdag den 11. september. 
 

Den nye tankvogn    
 

 
Tryk på slangen  

 
 
Dagen var arrangeret af Horsens Service og Bered-
skab, og de gennemgik procedurer, præsenterede 
nye metoder og nyt udstyr for deltagerne, der også 
fik lejlighed til at afprøve udstyr i praksis.  
 

Sonja Elgaard 
 

 
 
 
      

Foto: Sonja Elgaard 

Foto: Sonja Elgaard 

Foto: Karsten Kragh Hansen 

Foto: Karsten Kragh Hansen 
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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 / Camilla Büll 75 68 90 23 

Lægehuset Endelave Lægehusene i Sunds og Endelave 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand Leif Ebbelin Jørgensen 40 44 56 35 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Erik Munk Jacobsen 20 74 91 78 

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Fritids- og Kulturforening Formand Niels Johan D. Andersen 40 38 94 01 

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 Ib Elgaard 22 68 31 94 

Endelave Natur og Miljø Talsmand Anders Grosen 29 88 94 06 

Foreningen Endelave Skole Kontaktperson Bente Skovgaard 51 58 99 71 

Grundejerforeningen på Lynger Formand Bjarne Vad 22 82 70 68  

Landsbyrådet - Horsens Kommune Repræsentant Lars Herlev 40 83 67 01 

Sammenslutningen af Danske Småøer Ø-repræsentant Jørgen Ulvund 30 91 25 91 

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 

GODS TIL ENDELAVE  

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

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

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

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

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

• Alt gods/fragt mærkes tydeligt med 

modtager og afsender. 

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 
 
 

Åben konsultation 
    onsdag og torsdag 
 

1000 

800 

 

 

1030 

- 
- 
 
 
- 

1700 

1200 

 

 

1200 

    

    

    

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 

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 

NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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ÅBNINGSTIDER OG ANDET 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

FORENINGER OG ANDET 
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BIBLIOTEKET  KONGEVEJEN 26 

Døgnåbent 

POSTBUTIKKEN  51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

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

DAO PAKKESHOP  61 26 76 55 
ENDELAVE  

GRILL OG CAFÉ 

Pakker kan afhentes  
søndag   

0800 - 0900 

FÆRGEKONTORET   30 36 91 75 
HORSENS  
KOMMUNE 

mandag - fredag  1000 - 1500 
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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 
derudover ønsker bladet, kan man tegne et  
abonnement. Man kan læse bladet online på siden 
www.endelavebladet.dk 
 
 
Retningslinjer for ”Stafetten” 
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det 
man skriver om, må gerne have en relevans til  
Endelave. Det må meget gerne handle om noget 
aktuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning el-
ler ”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 i formatet A4, 
297 * 210 mm.  
Desuden er bladet tilgængelig i digital form på bla-
dets hjemmeside www.endelavebladet.dk. 
Herværende priser er uden moms. Da bladet ikke 
er momsregistreret, skal der ikke svares moms af 
beløbet. 
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 Spaltemillimeterpris 

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. 

Redaktionsgruppe og udgiver 

Abonnementstegning 
 
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til: 

Redaktionen 

 

E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 

Priser:  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

   

Frivillige bidrag til bladet 

Frivillige bidrag modtages med tak på  

konto nummer i Sydbank: 

 

Reg-nr: 7030 

Kontonr: 0002253771 

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 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

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

Sonja Elgaard - Layout, tryk og annoncører 
Kongevejen 22 

 
 
 

Tlf.           22 42 23 42 
E-mail:     sonja@endelavebladet.dk 

OM BLADET 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 



 

24 


