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LIDT FRA MIT LIV PÅ ENDELAVE 
 
Nu kunne jeg godt skrive en lang historie om et lykkeligt barneferie liv på Endelave. 
Om lune sommeraftner og fantastiske campingfester, hvor de voksne lærte os sjove 
sange om den første sommerforelskelse og kys. Men det vil jeg ikke. 
 
I 2005 flyttede vi til Endelave. Det var en lørdag og mandag startede jeg i Hjemme-
plejen. Arbejdet var ikke nyt for mig, da jeg havde været i faget i mange år, men at 
være ø-hjemmehjælper er IKKE helt det samme som at være landkrabbe-
hjemmehjælper. 
 
Jeg kom fra et sted med mange ansatte, hjælpemidler, nødkald, døgnvagt og pleje-
boliger. Her på øen var der en sygeplejerske, en afløser, et lægepar og så var der  
Merethe - en dygtig hjemmehjælper med hjertet på rette sted og jeg fik stor respekt 
for hendes måde at arbejde på. Der var bestemt ikke mindre at lave her end på fast-
landet. Alt foregik bare på en anden måde, men det føltes rigtigt og det føltes rart. 

 
Tavshedspligten kunne være svær at overholde, for alle kendte alle, og der var en naturlig omsorg,  
nysgerrighed og hjælpsomhed. Også for hjemmehjælperen. En vinteraften skulle jeg på vagt. Min lille bil 
var ikke altid lige   samarbejdsvillig i snestorm, så jeg var ved at pakke skovl, sandsække og ekstra 
varmt tøj, da telefonen ringede. Det var manden med ploven: "Godaften Hanne. Du skal køre hjemme-
pleje nu her kl. 17. Jeg kommer lige over og kører med sneploven foran dig ned til fru Jensen, og hvis 
det er helt af H.... til kl. 22, så henter jeg dig ude hos fru Nielsen”. ”Øh ok, TAK". 
 
Med tiden blev behovet for hjemmehjælp større, og der blev ansat nye kollegaer. Så skete det, der bare 
ikke måtte ske. Jeg fik en diskusprolaps, jeg blev sygemeldt og jeg blev fyret. Efter nogle seje år fik jeg 
tilkendt fleks ydelse og fik et fleksjob på fastlandet. Det var en dejlig arbejdsplads, men jeg var jo ikke 
flyttet til Endelave for at pendle. 
 
Så kom min chance. Jeg var med færgen på vej hjem og var på Facebook, 
da et opslag bippede ind på kaninen. Det var fra vores nye kromutter Mari-
anne. De søgte én, der kunne "lave lidt af alting". Henning og Marianne var 
også med færgen, og jeg tog den bedste beslutning længe. Jeg gik op og 
præsenterede mig og sagde: "Jamen det kan jeg godt". ”Øh hvad?”, sagde 
de begge to. ”Jamen jeg kan godt komme ind på Kroen og lave lidt af al-
ting”, sagde jeg Næste dag kl.10 var jeg til samtale, og jeg blev ansat. 
At være Kromedhjælper er IKKE for pivskider. Det er benhårdt og det er 
piv sjovt. Endelave kro er en fantastisk arbejdsplads. Her er højt til loftet, 
her er fri leg, her taler vi ordentligt til hinanden, her er gensidig respekt og 
forståelse.  
 
Hjemmeplejen har travlt og en gang imellem får jeg lov at hjælpe til der. 
Vi har en velfungerende hjemmehjælper gruppe, der holdes sammen af 
stærke kvinder, der kan deres kram. 
Jeg syntes, øen har ændret sig meget i årenes løb ... men som et klogt en-
delavebarn sagde til mig:  
”Det har du jo også, Hanne”.  
 
Hanne Lund 

Stafetten går videre til: Liset Kragh Hansen 
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Samsø 8.-9.oktober 2021.  
Fra Endelave deltog Danna Borg og Jørgen 
Ulvund (Posten) 
 
Forenet Kredit var vært ved et møde på Samsø for 
mindre øer i Danmark. Forenet Kredit står bag 
”Årets ø”-prisen. Repræsentanter fra mange øer 
under Ø-sammenslutningen var til stede sammen 
med repræsentanter fra Samsø og Møn. 
Mange øer har sammenlignelige udfordringer: 
Manglende tilflytning af fastboende, en noget vold-
som ældrebølge, stort salg af sommerboliger og 
selvfølgelig færgen. 
Mødet var delt mellem oplæg og workshops. I ste-
det for at referere fra de enkelte blokke har jeg 
valgt at adressere tilflytning og mangel på huse og 
lejligheder, som det vi på Endelave har udfordrin-
ger med lige nu. 
 
For nogen tid siden var Strynø en ø 
med store udfordringer - tomme hu-
se, mange ”til salg”-skilte og fraflyt-
ning af børnefamilier. 
Ved målrettet arbejde er Strynø i 
dag en ø med 220 fastboende, hvor-
af 50 % er under 18 år. Skolen, som 
var lukningstruet, blomstrer igen. 
Næste projekt er en helt ny køb-
mandsbutik, som øen er gået sam-
men om at etablere. 
 
På Ærø er stort set alle ledige huse 
både i by og på land solgt til nye 
sommerhusejere! 
 
Bjørnø har oplevet at de få huse, der kommer til 
salg, bliver til sommerhuse. De fastboende har  
derfor, sammen, besluttet kun at sælge til børnefa-
milier, som ønsker at bosætte sig på øen. 
 
Og hvordan har vi det så på Endelave?  
I løbet af de sidste år er der sket vigtige ændringer 
af infrastrukturen på Endelave. Skolen er lukket. 
Lægeboligen er solgt. Præsteboligen er solgt. Syge-
plejestillingen er delt i to. Hjemmeplejen har pro-
blemer med at dække alles behov og må nu få 
hjælp fra fastlandet. Både Vesterby, Søndermølle 
og Kongevejen er i dag præget af, at over halvde-
len af husene står tomme store dele af året. 
 
Prøvelejligheden på skolen viser, at vi her på Ende-
lave har tænkt på at tiltrække nye fastboende. 
Mange har boet der, men foreløbig mangler vi at se 
den store effekt. I løbet af Corona-året blev stort 
set alle boliger revet væk. Når dette skrives, er der 
en ejendom til lidt over 3 millioner til salg og tre 
meget billigere ejendomme, som kræver større in-
vesteringer, inden de er klar til indflytning. Ingen 
ledige lejligheder. 
 
Der er altså ikke udsigt til nogen folkevandring til 
Endelave, simpelthen fordi der ikke er passende 
boliger til overkommelige priser at vælge mellem. 
I mange af de resterende boliger bor der menne-
sker på 65+. Det er derfor ganske forudsigeligt, at 
der de næste 10-15 år kommer til at ske store æn-
dringer i Endelaves befolkningssammensætning. Vi 
bliver ældre. Mange ejendomme kommer til salg i 

årene som kommer, og det kan bidrage til at ande-
len af fastboende eller sommerhusejere på Endela-
ve vil gå op. 
 
Hjemmeplejen har allerede problemer med at få 
dækket alle vagter. Disse brave damer gør et alde-
les udmærket stykke arbejde men tilhører heller 
ikke selv de yngste på Endelave. De vil i løbet af 2-
9 år overgå til pensionisternes rækker. Da bliver 
det nødvendigt med hjemmepleje fra fastlandet. 
For selv om damerne pensionerer sig, så flytter de 
forhåbentlig ikke. Nye hjemmeplejere kan ikke bo-
sætte sig på øen. Kan vi på Endelave regne med at 
være så attraktive, at Horsens kommune på sigt 
har lyst til at lønne 4-6 hjemmeplejere for at sidde 
på færgen op til 40 timer om ugen? Ellers skal vi 
finde hjemmeplejere, der kan bo på øen i de dage, 
de har vagter. Hvis vi ønsker at blive betjent af 

kendte hjemmeplejere, er det 
nødvendigt, at der er boliger, som 
enten kan lejes eller ejes. Hvis vi 
ikke har en velfungerende hjem-
mepleje, er der mange ældre, som 
ikke længere kan være i eget 
hjem og derfor må forlade øen! 
Nogle sommerhusejere planlægger 
at flytte til Endelave efterhånden 
som de pensionerer sig. Det øger 
gennemsnitsalderen og behovet 
for hjemmepleje. 
 
Hvor langt ned skal tallet for fast-
boende, før det får konsekvenser 
for antal færgeafgange? Vi står i 

folkeregisteret med ca. 155 fastboende i dag, men 
hvis man tæller på fingrene, så kommer man ikke 
længere end til ca. 130... 
 
Kroens, Grillens og Campingpladsens omsætning er 
allerede næsten udelukkende baseret på turister. 
Købmandens vinteråbne butik er kun mulig, fordi 
sommerhusgæsterne/turisterne allerede har lagt 
størstedelen af årets omsætning i sommerhalvåret. 
Så dele af erhvervslivet på Endelave er helt af-
hængige af turiststrømmen og gode færgeforbindel-
ser. Ændrer turiststrømmen sig, hvis vi kun har en 
morgen- og aftenfærge? Færgen er 25 år gammel. 
Horsens kommune planlægger at erstatte den gam-
le færge med en mere miljøvenlig færge. Vil Hor-
sens kommune kunne forsvare at investere beløb i 
100-millionersklassen, hvis folketallet på Endelave 
falder? 
 
Det kan se ud som om der ligger en del spændende 
udfordringer i tiden, der kommer. Udfordringer som 
ikke kan løses af Endelaves Beboerforening alene. 
Men gennem en fælles forståelse blandt borgerne 
på Endelave og med gode indspil fra alle erhverv, 
færgefolk, kommunen, regionen, fastboende og 
sommerhusejere kan vi måske finde en farbar vej 
ind i fremtiden. 
 
Prognoser, der viser at Endelave pga. klimaforan-
dringer er ubeboelig inden for en overskuelig frem-
tid, tager vi en anden gang. 
 

Jørgen Ulvund 
Ø-repræsentant 

FREMTIDENS ØER! 
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Endelave Beboerforeningen har siden sommeren 
afholdt tre bestyrelsesmøder. Referater af møder-
ne kan som altid findes på vores hjemmeside: 
 https://endelavebeboerforening.dk/index.php/
dokument-arkiv/bestyrelsesmoder.  
 
Der er også mulighed for at følge arbejdet i færge-
udvalget tæt ved at læse referaterne på  
https://endelavebeboerforening.dk/index.php/
dokument-arkiv/diverse-dokumenter.  
 
Som altid er du meget velkommen til at komme 
med gode ideer, kommentarer til bestyrelsen – 
kontaktdata findes også på vores hjemmeside – 
Brug os! 
 
Som det kan læses af disse referater, arbejdes der 
med mange spændende projekter og tiltag for hele 
Endelave – specielt vil vi gøre opmærksom på kon-
krete planer for en ny færge. 
 
Ny Færge på vej til Endelave 
Regeringen og Folketinget har afsat en pulje penge 
til energioptimeringer af færgefarterne.  
Horsens kommune har igangsat en ansøgning i for-
hold til Endelave færgefart. Vi lægger op til at købe 
en grøn færge, som skal koste 98 mio. DKK (87 
mio. til færgen og 11 mio. til landanlæg).  
 
Ansøgningen på 25 mio. DKK er sendt medio no-
vember og der igangsættes en forundersøgelse 1. 
halvår 2022.  
 
Såfremt den fremlagte tidsplan holdes, vil en ny 

færge kunne sejle mellem Snaptun og Endelave 1. 
halvår 2026. Selve fremdriftsformen kan fastlæg-
ges i forhold til udvikling og teknologi indtil ca. 
2024.  
 
Endelave Beboerforening har pointeret ,at den 
fremtidige færge ikke skal forringe kapacitet og 
kvalitet i forhold til M/F Endelave. Beboerforenin-
gen vil blive indkaldt til møde om projektet i løbet 
af januar 2022, hvorefter der vil blive iværksat en 
brugerundersøgelse for at få afsøgt brugernes be-
hov og ønsker for en ny færge. 
 
Generalforsamling 
Endelave Beboerforening afholder Generalforsam-

ling lørdag den 19. februar 2022 
kl. 13.30 i skolens gymnastiksal. 
 
Endelave Beboerforenings bestyrelse ønsker alle 
en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 
HUSK HUSK HUSK:   
STØT ENDELAVE BEBOERFORENING 
Et medlemskab koster for øens beboere og som-
merhus beboere kr. 100.- pr person. Pensionister 
og støttemedlemmer kr. 75.- 
 
Kontingentet kan betales til en af medlemmerne af 
bestyrelsen, eller indbetales på konto 
8130-6582022516 – med navn og adresse /tlf. nr. 
Der kan betales på mobilepay 71917 m/navn og 
tlf. nr. 
 

Mike Thygesen 

Forebyggelse og begrænsning af brande 
– husk dine røgalarmer og håndslukkere. 
 
Som det er beskrevet andet sted i Endelavebladet, 
har Endelave fået en ny vandtankvogn. Selvom den 
nye vandtankvogn er med til at øge beredskabets 
robusthed og dermed trygheden for borgerne, så er 
det som bekendt bedre at ”forebygge end at hel-
brede”. En af de meste effektive måder at undgå 
alvorlige brande på er at sørge for at få monteret 
røgalarmer, og sørge for at røgalarmerne virker, 
som de skal. En røgalarm skal afprøves med jævne 
mellemrum for at sikre, at der f.eks. er batteri på, 
og at sirenen virker effektivt. 

 
Røgalarmer er vigtige, 
fordi man derved op-
dager en brand tidligt i 
brandforløbet. Jo min-
dre en brand er, jo let-
tere er den at slukke 
og jo mindre skade 
forårsager branden. 
Branden kan både give 
brand- og røgskader, 
men hvis ilden har fået 

fat, kan det være meget svært at undgå følgeska-
der, f.eks. vandskader. Så røgalarmer er vigtige. 
 

Håndslukkere i form af 
pulverslukkere eller 
vandtrykslukkere er 
ligeledes meget vigti-
ge. De er effektive i 
forhold til at begrænse 
eller måske endda 
slukke en brand helt, 
når den er opdaget.  
 
Sammen med røgalar-
mer, der gør at en 
brand opdages tidligt, 
vil man med håndslukkere kunne hindre mange 
brande i at udvikle sig. 
 
Røgalarmer kan købes i de fleste byggemarkeder 
og større supermarkeder, men du kan også få udle-
veret røgalarmer ved Sydøstjyllands Brandvæsen. 
Blot ret henvendelse til brandfoged Jørgen Holm 
Pedersen. 
 

Claus Rindahl Hansen 
Viceberedskabsinspektør 

 
 

GLÆDELIG OG BRANDFRI JUL 

NYT FRA BEBOERFORENINGEN 
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Lægeurtehavens Coronapulje-støttede  
vandreture  
 
Da jeg begyndte i Lægeurtehaven i april 2021, var 
jeg samtidig nystartet iværksætter med ’Writers 
Walk’. De to ting har vist sig at gå endnu bedre i 
spænd, end jeg havde drømt om. Mens jeg har lu-
get og lært om planter i Lægeurtehaven, har jeg 
haft besøg af vandrere, der gerne ville skrive. 
 
Væksterne i Lægeurtehaven er gået i vinterdvale, 
og sæsonen 2021 er for længst slut. Som med alt 
andet blev sæsonen præget af Coronaens fortsatte 
greb om verden. For Lægeurtehaven betød det, at 
vi først sent fik en forpagter til caféen. Det blev 
heldigvis til to travle måneder med Frederikke 
Brandt og hendes ’Café 31E på sommerferie’. 
 
Ny aktivitet med Corona-støtte 
Bestyrelsen søgte Horsens Kommunes pulje til støt-
te for frivillige foreninger og kulturinstitutioner til 
en ny aktivitet, der kunne give Lægeurtehaven ind-
tægter for at kompensere for den manglende for-
pagtning. Den aktivitet var jeg så heldig at stå for. 

 
Det nye initiativ 
kaldte vi ”Gå og 
skriv på Endela-
ve”. Konceptet 
på turene var at 
kombinere en 
vandretur i En-
delaves smukke 
natur og et be-
søg i Lægeurte-
haven med skriv-
ning. I pauser 
undervejs på en 
vandretur på En-
delave, lavede 
deltagerne  

korte og vejledte skriveøvelser med udgangspunkt i 
naturen og Lægeurtehaven. 

 
Den sidste af de otte 
ture blev gennemført 
den 26. oktober. Det 
var i 10 grader, sol-
skin og efterårets rød-
brune farver. Første 
tur var 10 uger tidli-
gere i sensommerens 
varme med shorts og 
korte ærmer. Vejret 
på de otte ture har 
varieret mellem godt 
og strålende. Mere 
heldig kan man ikke 
være. 
 

Skrivning i naturen 
Der var to tilbud om ture med forskelligt fokus. At 
skrive kan ligesom vandreture bruges til at tømme 
hovedet og få samling på tankerne. På nogle af tu-
rene – ”Gå og skriv dig til klarhed” – var der fokus 
på netop det. Andre ture – ”Gå og styrk din skriv-
ning” – var målrettet mennesker med et ønske om 
at skrive mere og bedre. Ruten var dog den sam-

me: fra havnen langs 
kysten ud til Suder-
bjerget og retur, over 
kirkegården til Læge-
urtehaven, videre ad 
Søndermølle langs 
stranden til Lynger. 
Tilbage til havnen for-
bi Louisenlund, ad 
Maries vej til Strand-
vejen. Men med for-
skellige skriveøvelser i 
pauserne. 
 
For mange af delta-
gerne var det deres 

første besøg på Endela-
ve – og de var vilde 
med øen! Der var selv-
følgelig tid til snak om 
både ø-liv, lægeurter og 
Endelaves historie. Et 
par af deltagerne var 
meget interesserede i 
muligheden for at ud-
forske ø-livet i prøvelej-
ligheden.  
 
 

EFTERÅRET I LÆGEURTEHAVEN 
Stadig gang i aktiviteterne 
Der var fuldt hus til årets æblekagedag i efterårsfe-
rien. De mange gæster kunne mæske sig i et stort 
udvalg af lækre æblekager i alle afskygninger. En 
stor tak fra bestyrelsen for den store støtte både 
med at levere æblekager og spise dem. 
 
Selvom haven er lukket, og Ø-butikken havde sid-
ste åbningsdag i efterårsferien, er der stadig gang i 
aktiviteterne i Lægeurtehavens lokaler. Gubberne i 
Gammelnok hygger sig med frokost en gang om 
måneden. Indtil begyndelsen af november har der 
også været gang i æblemostproduktionen. Og så er 
det jo muligt at låne lokalerne, hvis I har brug for 
det. Bare tag fat i Birthe Olsen for at aftale nærme-
re. 
 
Kom til julemarked 4.december 

Lørdag den 4. december er der jule-
marked i Lægeurtehaven med boder, hvor der kan 
købes alskens julelækkerier og pynt. Der vil også 
være salg af mad og drikke. Kig forbi kl. 11-15 og 
støt Lægeurtehaven. 
 

Fotos og tekst 
Birgit Juel Martinsen 

LÆGEURTEHAVEN 
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Stillevandring på årets sidste tur 

Der skrives på livet løs om at være blandt 
Lægeurtehavens planter 

Skrivested under havens birketræ 

     Deltagere på vej fra skrivestop  
på Lynger 
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EFK Endelave Fritids– og Kulturforening  
byder på Fællesspisning 
 
Efter et par år, hvor vores fællesspisning er blevet 
aflyst pga. Corona, prøver vi nu igen. 

EFK indbyder således til FÆLLESSPISNING  

lørdag d. 29. januar 2022, 19.00  
i skolens gymnastiksal.  

Vi serverer en hovedret leveret af Endelave Kro, 
Den er ikke fastlagt endnu, men desserten vil være 
citronfromage. 

Derefter kaffe og småkager. 

Yderligere oplysninger vil fremgå af opslag på  
pælene og Nytten. 

Vi bliver nødt til at tage det forbehold, at afholdel-
se af fællesspisningen afhænger af Corona-
situation i slutningen af januar 2022. 

 

Med venlig hilsen 
Niels Johan Andersen 

EFK’s bestyrelse  

 

EFK FÆLLESSPISNING 
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Region Midtjylland og  
Horsens Kommune  

indkalder alle interesserede  
til borgermøde om  

BioScape EU-life projekt 
 

Borgermødet afholdes  

lørdag den 11. december  
kl. 11.00 – 13.00  

på Endelave Kro. 
 

På mødet kommer vi til at drøfte mulighederne for 

at beskytte og sikre øens drikkevandsforsyning ved 

hjælp af de initiativer, der kan iværsættes ved 

hjælp af midlerne fra Bioscape-projektet.  

Formålet med projektet er også en forbedring af 

biodiversiteten og naturoplevelserne på Endelave, 

og at sikre øens fremtid som bosted. 

Projektet bygger på dialog og frivillighed i forhold 

til lodsejernes deltagelse og skal tilpasses de lo-

kale forhold. 

Projektarrangørerne byder på kaffe, småkager og 
en lille bid mad under arrangementet. 
Vi glæder os til at se jer til mødet. 
 

Frida Franko-Dossar  
Biolog  

Horsens Kommune 
Teknik og Miljø  
Natur og Miljø  

BORGERMØDE 
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Da vi som bekendt, blev kåret til Årets Ø 2000-
2021, fik vi mulighed for at lave et event for Ende-
lavitter, Fritidshusfolk og alle dem der har været 
med til at skabe det, der gav os hæderen. 

Corona satte dog en stopper for den helt store festi-
vitas. 

 

Men vi laver en dag med sjov, hygge, 
mad, drikke og hvad der nu kommer. 
 

Lørdag  
den 12. februar 2022 fra 

kl. 11.30  
til kl. 15.30  

 
 
SÆT KRYDS I KALENDEREN og vær med til at 
gøre dagen festlig.  
 
Mere om hvad der skal ske, kommer i næste  
nummer og på pælene samt på Facebook, Nytten.  
 

Kim Vind 

Jeg ønsker ingen opmærksomhed  
i forbindelse med min 60 års  
fødselsdag i januar.          Tina Andresen 

ÅRETS Ø FEJRING 
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KORT NYT 
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PRØVE-ØBOERE PÅ ENDELAVE 
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Lene og Kim skifter Kjellerup ud med Endelave 
 
Lene og Kim Johanzen sidder i prøvelejligheden på 
Endelave. Her har de boet siden den 1. november 
2021, og lejligheden er deres hjem frem til den 28. 
februar 2022. 

 
Parret har boet i mange år i Silkeborg og senest 1½ 
år i hus i Kjellerup ved Silkeborg.  
- Huset i Kjellerup er et dejligt sted, og vi har været 
utroligt glade for at bo der, men med tiden blev det 
store hus og ikke mindst den store have og meget 
lange hæk noget af en udfordring. Det var jo mig, 
der stod for meget af det udenoms-praktiske. Vi 
var derfor på udkig efter en anden bolig. Tiden var 
inde til at gøre noget andet. Kims to drenge Patrick 
og Micki er blevet voksne og er kommet godt i vej. 
Jeg er 53 år, og Kim er 56 år, så hvis vi skulle prø-
ve noget andet, så var det nu, fortæller Lene Jo-
hanzen. 
 
I forsommeren var de på en spontan endagstur til 
Endelave. Det gav dem en god fornemmelse, så de 
fik værelse på kroen og blev et par dage. Efter 
endnu et par ture til øen var de helt afklaret. 
Endelave var stedet, hvor de gerne ville bo. De 
søgte yderligere oplysninger om øen og fandt på 
øens hjemmeside en god beskrivelse af ”Prøv en ø”. 
Så inden de forlod øen, havde de søgt om at flytte 
ind i prøvelejligheden i fire måneder.  
 
Hvordan har I så oplevet livet på øen den første 
måned? 
Lene og Kim har oplevet, at de er kommet ned i 
gear efter at være rykket til Endelave: 
- Skuldrene falder helt ned, når vi er på færgen på 
vej ”hjem” til øen. For os virker det meget roligt og 
stille. Folk er rigtig gode til at hjælpe hinanden og 
vi elsker at opleve naturen og være nær ved van-
det, fortæller Lene. 
 
Parret vil nu nyde opholdet i prøvelejligheden på 
Endelave, og de er fast besluttet på at  skifte bo-
pælen i Kjellerup ud med en på Endelave: 
- Vi havde et ønske om at få mere kvalitetstid og 
slippe af med ”stress” og uro, og det har vi så ab-
solut fået opfyldt. Så vi er klar til at flytte fast til 
øen, siger Kim Johanzen.  

Om Lene og Kim 
Lene er uddannet veterinærsygeplejerske og land-
mand, og hun har jagttegn, men det er ved at være 
mange år siden, hun har gået på jagt. Senest har 
hun arbejdet i hjemmeplejen, men grundet en ner-
vesygdom med stærke nervesmerter i ansigtet blev 
det vanskeligt at fungere 100 % i jobbet. 
- Jeg kan ikke færdes udenfor i vinden uden at ha-
ve et beskyttende lag på i ansigtet, og stress og 
arbejdspres gjorde til sidst, at jeg søgte om førtids-
pension. Det fik jeg tilkendt her 1. november 2021. 
Det skal jeg så lige vænne mig til, siger Lene med 
et smil. 
 
Kim var tidligere ansat som rejsemontør inden for 
varme og køl, så han har hænderne skruet rigtig 
på. Men da han var i 30-erne gjorde en øjensyg-
dom, at han mistede synet mere og mere. I dag er 
Kim blind og med sig i prøvelejligheden har de Kims 
førerhund Rasmus, der efterhånden er ved at være 
en bedaget herre på 11 år.   
- Jeg faldt for Rasmus, inden jeg mødte Kim. Jeg 
skulle til træning og ude 
ved indgangen lå Ras-
mus pænt dækket af, 
mens Kim var inde og 
træne. Og så førte hun-
den jo til manden og det 
ene førte det andet 
med, griner Lene, når 
hun fortæller om, hvor-
dan de mødte hinanden 
for 10 år siden.   
 
Kim bruger meget tid med træbearbejdning i sit 
træværksted, som det er vigtigt for ham at få etab-
leret i det kommende hjem på Endelave. På spørgs-
målet om, hvordan man som blind kan arbejde med 
en trædrejebænk svarer Kim, at det er gjort nemt 
for ham.  
- Min drejebænk betjenes med fødderne og så føler 
jeg mig frem på emnet. Og 
jeg har fået aftale om at 
stille den op blandt de an-
dre træbearbejdningsmaski-
ner i skolens sløjdlokale, 
fortæller Kim. 

Eksempler på Kims arbejde 

 
På spørgsmålet om, hvor-
dan fremtiden ser ud for dem, svarer de begge med 
fast overbevisning i stemmen: Vi er klar til at flytte 
til Endelave. Det mest ideelle ville være, at vi kun-
ne få mulighed for at leje os ind i et af de mindre 
byhuse. Så når prøveperioden er slut, så rykker de 
ind i deres campingvogn og håber på en mulighed 
på Endelave. 
 

Sonja Elgaard 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvelejligheden  
ligger på 1. sal på  

Endelave Skole 

Foto: Sonja Elgaard 

Foto: Sonja Elgaard 
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Ny vandtankvogn til Endelave 
 
Ny vandtankvogn og nye dragter til Sydøstjyllands 
Brandvæsen, Station Endelave øger både robustheden 
i beredskabet og trygheden hos borgerne. Det er dog 
stadig vigtigt at undgå brande og at en brand udvikler 
sig. Det gøres mest effektivt ved, at alle sørger for at 
have røgalarmer sat op. Skulle der opstå en brand, så 
er det vigtigt at gøre en indsats hurtigt, f.eks. ved at 
bruge en pulverslukker. 
 
Baggrunden 
Trygfonden donerede den 23. juni 2020 250.000 kr. til 
en ny vandtankvogn og 8 nye branddragter til Syd-
østjyllands Brandvæsen St. Endelave. 
 
Vandtankvognen er bygget af Solus i Skjern. Solus 
leverede for et par år siden en ny vandtankvogn til 
brandberedskabet på Anholt, og vognen til Endelave 
er bygget med inspiration fra vognen på Anholt. Forud 
for indgåelse af aftale med Solus er gået en længere 
proces med beskrivelse af vognen samt indhentelse af 
tilbud. Brandfoged Jørgen Holm Pedersen på Endelave 
har bidraget til den endelige beskrivelse. 
 
Branddragterne er leveret af Viking og er af samme 
model, som bruges alle andre steder i Sydøstjyllands 
Brandvæsen. Dragterne er naturligvis brandhæmmen-
de, men også meget behagelige at have på over læn-
gere tid. Så arbejdsmiljøet i branddragterne er rigtig 
godt. 
 
Overdragelsesceremoni 

 
Sydøstjyllands Brandvæsen havde sammen med 
brandfogeden planlagt en overdragelsesceremoni før 
sommerferien efter vandtankvognen ankom til  
Endelave den 25. maj 2021. Desværre måtte  
ceremonien udskydes på grund af kraftig heldagsregn 
den pågældende dag. 
 
Tankvognen blev derfor først officielt overdraget den 
1. oktober 2021. Ved overdragelsesceremonien over-
drog Torben Busk, medlem af Trygfondens repræsen-
tantskab vandtankvognen. Formand for Beredskabs-
kommissionen og borgmester i Horsens, Peter Søren-
sen, modtog med stor tank den fine donation. 
 
Tankvognen og det samlede beredskab 
Vandtankvognen er traktortrukket som den tidligere 
vandvogn. Vognen trækkes af traktorer fra øens frivil-
lige brandfolk. Intet materiel har godt af ikke at blive 
brugt, og derfor er det en stor fordel, at tankvognen 
trækkes af øens traktorer, som er i daglig drift.  
 
Den nye vandtankvogn er opbygget med en vandtank 
med 3.000 liter vand. Derudover er der diverse mate-
rielskabe, branddaskere og en slangevinde med 90 m. 

slange. På slangen er monteret et såkaldt strålerør. 
Vognens indretning gør, at når traktoren er koblet til 
med kraftoverførselsakslen til pumpen, så kan en 
brand angribes straks, når brandfolkene ankommer til 
skadestedet. Den 90 m. lange slange kan nemlig 
trækkes ud, og når den ønskede mængde slange er 
trukket ud, kan der åbnes for vandet med det samme.  
 
Brug af slangevinden er et meget effektivt redskab til 
slukning af brande. Tilsvarende slangevinde med strå-
lerør sidder på en almindelig brandbil, og 90% af alle 
brande slukkes ved brug af højtryksslangen. 
 
Udover slangevinden kan der også lægges traditionelle 
brandslanger ud, så der kan afgives i alt 1.300 liter 
vand i minuttet.  
 
Det øvrige materiel 
Det er klart, at hvis man lægger så mange slanger ud, 
at der afgives 1.300 liter vand hvert minut, så kræver 
det en god vandforsyning. Derfor råder beredskabet 
også over en vandtankvogn med 6.000 liter vand 
samt pumper til at overføre vandet fra den store 
vandtankvogn til den lille. Pumperne kan også suge 
an, dvs. suge vand fra åbne vandsteder. 
Brandvæsnet råder også over en materieltrailer, og 
der er indgået aftale med Samn om brug af Samn’s 
spulevogn. Spulevognen har en højtryksslange, som 
er meget effektiv også til slukning af brande. 
 
I tilfælde af brand på Endelave bliver også tilkaldt 
døgnstyrken fra Station Horsens. 4 brandfolk samt en 
indsatsleder vil blive fløjet med forsvarets helikopter 
til Endelave, og kan være fremme indenfor 30 min. 
Hvis tåge eller andet forhindrer helikopterflyvning, så 
bliver brandfolkene sejlet i brandvæsnets speedbåd. 
 
Når man lægger det samlede udstyr og personel samt 
ikke mindst de ca. 30 frivillige brandfolk på Endelave 
sammen, så er der på Endelave et meget robust be-
redskab. Den nye vandtankvogn øger – sammen med 
de frivillige brandfolk og det øvrige udstyr – trygheden 
betydeligt. 
 
Vandtankvognen på brandstationen 
Den nye vandtankvogn er tilpasset den eksisterende 
brandstation. Det betyder, at vognen er en smule 
smal, så den kan stå i garagen sammen med materiel-
traileren. Brandstationen er desværre ikke frostfri. 
Derfor er den nye vandtankvogn frostsikret med elek-
triske ”dybvandskogere”. Om vinteren kan vognen 
således tilsluttes strøm, og vandet fryser ikke til i 
frostvejr. 
 

Claus Rindahl Hansen 
Viceberedskabsinspektør 

BRANDBEREDSKABET 
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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 8341  7665 

OKTOBER 3857 4401 4757  5911 

NOVEMBER 3100 3077   3442 

DECEMBER 2808 3060   2944 

     

 59545 62578 73460 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 

FÆRGEFARTEN 
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Her kommer de nyeste passagertal  
 
Rigtig god jul 
Endelave Færgefart 

www.endelavebladet.dk  
 

Besøg Endelavebladets  
hjemmeside  

INDBYDELSE TIL 25-ÅRS JUBILÆUM  
 

Lørdag d. 4. december 2021 kl. 
12:00 på M/F Endelave 
 
Mandskabet og færgeledelsen vil gerne se alle 
glade brugere af Færgen til fejring af 25 år med 
M/F Endelave. Færgen vil være vært ved et lettere 
traktement bestående af pølser, fadøl, sodavand, 
te/kaffe. 
Vi ses på havnen. 

Færgeledelsen 

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  

 Entré:          Voksne 30 kr. / børn (7-16 år) 10 kr. 

            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 fær-
gepersonale. 

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

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

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

• Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modta-

ger og afsender. 

FÆRGEN ER I DOK  

6.—12. december (begge dage inkl.)  
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25 år med færgen M/S Endelave 
 
Årsagen til at øen måtte have en ny færge til afløs-
ning af den knap 14 år gamle færge, var forliset af 
den store passagerfærge ”Estonia” i 1994 i Øster-
søen, hvor ca. 850 mennesker omkom. Skibet hav-
de kun én bovport, som blev beskadiget og åbnede 
sig i den voldsomme sø. Det medførte skærpede 
sikkerhedskrav om to bovporte. Dermed blev man-
ge færgeejere i Danmark tvunget til at skaffe sig 
en ny færge.  
 
Det blev en ”dyr dame” til 41 mill. kr. plus 12 mill. 
kr. til nye færgelejer, som amt og kommune måtte 
finansiere, men så var hun også klædt i det nyeste 
og sikreste tekniske ”tøj”, som f.eks. nyt elektro-
nisk styresystem i stedet for manuel rorstyring og 
edb der nu var blevet en del af værktøjet til at be-
tjene skibet. Hun beskrives også som billig i drift, 
nemlig med en besparelse på 18 % brændstof i 
forhold til den gamle færge.  
 
Undervejs i byggefasen var der flere forsinkelser, 
så indvielsen skete med 1 måneds forsinkelse den 
17.12.1996. Øboerne tog begejstret imod den nye 
færge og følte sig stolte og ovenud tilfredse med et 
så stort og veludstyret skib.  
 
M/S Endelave er nu blevet en aldrende dame og 
mærket af mange tusinde sømil og nærmer sig 
pensionsalderen. Inden for få år vil hun nok blive 
afløst af en tidssvarende ny sprinterfærge, måske 
en der kan gå på vandet….. 
 
Når man kigger i hæftet ”Digte og sange om Ende-
lave” er der flere sange der omhandler færger op 
gennem tiden. Her er et par uddrag: 
 
Af Karen M. Christrup: 
 
Og på den lille damper 
man vågner op til dagens dont 
på dækket rundt man tramper, 
og spillet drejes rundt 
man losser, og man laster 
de mærkeligste ting. 
Hej kom falderi hurra 
det går med hiv og sving. 
 
 
Hyldest til den nye færge marts 1982 skrevet af 
tidligere Amtsborgmester Erling Tiedemann: 
 
Den nye båd er en rigtig færge 
med lukket vogndæk og andet godt; 
en elevator går til salonen, 
der er som salen på kongens slot! 
Og skipper Sørensen står på Broen 
og styrer alt den ny teknik; 
mon vi får lov til at sidde hos ham 
som hidindtil det var ofte skik. 
 
Der findes, desværre ikke nogen sang om vores 
nuværende færge. 
 

Inge Grosen 

FÆRGENS HISTORIE 
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At læse sammen 
 
Den første onsdag i måneden fra september til april 
mødes en lille gruppe på biblioteket for at disku-
tere/tale om en fælles bog. Vi kalder det 
”Læseklub” – andre steder kalder de det 
”Læsekreds”, men det er underordnet. Indholdet er 
det samme.  
 
Vi er fælles om en læseoplevelse af bøger bestilt fra 
biblioteket i Horsens. Hver måned en ny bog. Alle 
kommer med deres mening eller deres bidrag til 
diskussionen som er med til at udvide læseoplevel-
sen; vi lægger mærke til forskellige ting i teksten, 
nogle fokuserer mere på noget end andre. Det 
medvirker til en dybere forståelse af den roman vi 
har læst. 

 
Næste gang vi mødes, er den 1. 
december kl. 15.00. Der står 
stadig et par uafhentede  
eksemplarer af  læseklubbogen 
”Når noget slutter” på reolen 
inden for døren hvis nogen 
skulle have lyst til at deltage i 
vores hyggelige bogselskab. 
 

Kirsten Nielsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder fra bibliotekets bogcafe arrangement 

AT LÆSE SAMMEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

VANDSTÆR 
Den 9. november 2021 fik Endelave en ny fugleart 
på listen, en Vandstær som en beskeden afglans af 
den Eremitdrossel* som Christiansø havde scoret 
seks dage før som ny art for fædrelandet. 
 
Jeg kom gående fra Kærhuset 
og hen mod gadekæret på vej 
til bænkesættet, hvor jeg ofte 
stopper op og tjekker buske-
ne for rastende trækfugle. I 
dag var der ingen, og det er 
også mest om foråret, jeg ser 
dem, når dansemyggene sti-
ger op fra gadekærets dyb og 
tilbyder sig som fastfood. 
 
Midt i gadekæret svømmede 
en lille ælling helt alene 
rundt. Så dykkede den, kom 
op igen - og fløj op på  
Frederiks flydende andehus. 
Ællinger flyver ikke, så der 
var kun én løsning på gåden; 
det måtte være en Vandstær. 
Og det var det, klædt i sort-
brunt med hvid strube, hals 
og bryst. 
 
I de næste minutter drønede den frem og tilbage 
mellem bredden og vandoverfladen, hvor den lå 
dybt med måsen og skråt op med hovedet. Den 
dykkede ganske om en Alk/Lomvie, som den jo og-
så ligner med sin form og sort-hvide dragt, men de 
ligger vandret i vandet. Ganske som alkefuglene 
”flyver” den under vandet** og bruger kun fødder-
ne til at styre med. Den var under vandet 5-10 se-

kunder ad gangen og efterlod sig et boble-spor un-
der sin fremfærd. Den var ikke spor bange - hver-
ken for hunden eller fru Grosen, der kom cyklende 
forbi. 
 

På tegningen har jeg vist, 
hvordan jeg forestiller mig, at 
den fouragerer i mudderbun-
den efter orme og myggelar-
ver. De andre dyr - mesten-
dels i overstørrelse - er en 
Vandkalv, en Vandloppe, en 
Dafnie og en Salamander-
larve med gæller. På bunden 
kravler en Vandbænkebider. 
 
 
 
* Det var anden gang Christi-
ansø fangede en amerikansk 
skovdrossel-art. Sidste gang 
for 10-15 år siden var det en 
Brunrygget Skovdrossel. Beg-
ge fugle kom formentlig fra 
det vestlige Nordamerika,  
Canada/Alaska og er sikkert 
fløjet hertil via Sibirien på fejl-
slagent, omvendt træk mod 
vinterkvarteret i Sydamerika. 

 
**  Normalt fouragerer Vandstæren i strømmende 
vand, hvor den strækker vingerne ud som en plov 
og lader sig presse ned mod bunden. På engelsk 
hedder den en Dipper, på svensk en Strömstar. 
Nordmændene slår rekorden med Fossekarl.  

 
Jørgen ’Fugl’ Rabøl 

NY FUGLEART PÅ ENDELAVE 
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Blæsten for hen over landet, det var vist nærmest storm. Og ude på den lille ø langt ude i havet gik det 
særligt vildt for sig. Mange af de gamle fyrretræer kunne ikke holde stand længere, og de lagde sig sim-
pelthen ned og løftede hele deres rodnet med op.  

 
– Under nogle af disse træer boede der nogle un-
derlige små væsener, som man ikke så noget til i 
det daglige, og ingen af øens beboere havde no-
gensinde set eller hørt noget til dem. – Dog blev 
der blandt de rigtig gamle hvisket lidt om de under-
jordiske og om spøgeri. Men det kunne man vist 
ikke rigtig fæste lid til, og de holdt det da også 
mest for sig selv.  
Disse væsener var måske det, man kalder nisser. 
Blot havde de ikke nogen rød nissedragt på. At man 
har fundet på at give nisser rød dragt på skyldes 
nok, at man aldrig selv har set dem. Men de, der 
kom frem efter dette skrækkelige vejr, var klædt i 
noget gråt og grønt, så menneskene havde meget 
svært ved at få øje på dem.  
 

– De gav sig straks til at udbedre skaderne, så de 
igen kunne få tag over hovedet, og ikke være over-
ladt til regn og rusk og måske endda til snevejr, for 
det var netop op mod juletid, og de havde jo før 
set, at alt kunne blive hvidt og bitterligt koldt. 
En af disse dage var den unge, enlige mor, som var 
flyttet til øen for nylig, taget i skoven sammen med 
sin søn, for at samle ting til at fremstille juledekora-
tioner af. Der kunne ikke bruges penge på noget 
sådan, skønt alle reklamebrochurerne lokkede med 
alt muligt, men det skulle nok blive hyggeligt allige-
vel, selv om det ikke glitrede så meget. – Mens de 
går rundt mellem træerne og finder mos og lav-
begroede grene, kommer de også forbi nogle af de 
væltede træer, og drengen synes, at han så noget 
bevæge sig mellem rødderne ved et af dem, men 
skønt han ser godt efter, er der ikke spor af hver-
ken dyr eller andet. Jorden er måske nok ligesom 
blevet rodet lidt i, men det kan jo være fra tidligere, hvor en hjort har skrabet lidt, for at finde noget spi-
seligt. Han sætter sig ned og ser på en lille bille, som kravler rundt mellem fyrrenålene. Det med dekora-
tionsmaterialet er jo nok mere mor, der skal finde det.  

 
– Pludselig ser han igen noget, og denne gang er han mere sikker i sin sag. 
Helt bestemt et lille menneskelignende væsen, som straks er væk igen. – 
Han forsøger igen at finde ud af, hvor den lille fyr blev af, men må dog opgi-
ve, da hans mor kalder på ham. Det er ved at blive så sent på eftermidda-
gen, at det snart bliver mørkt, så de må skynde sig at cykle hjem. – Hele 
vejen hjem prøver drengen at fortælle sin mor om det mystiske væsen, han 
har set derude, men hun slår det blot hen som fri fantasi, og måske afledt af 
noget af al det mystiske, mange af børneudsendelserne i tv er fyldt med. – 
Til sidst opgiver han, men glemme det kan han ikke. Og om natten drømmer 
han om mystiske små væsener.  
 

Et par dage før jul begynder det at sne, og hele landskabet 
bliver dækket af den fineste pulver-sne, som efterhånden lig-
ger i et tykt lag, så det er vanskeligt at komme frem. Og alle 
gemmer sig inden døre, da det begynder at blæse, så sneen 
fyger om hushjørnerne og lægger sig i store driver. – Juleaf-
tens dag lægger vinden sig, og man kan igen komme ud, 
skønt sneskovlen skal findes frem, for at komme ud til vejen, 
hvor sneploven har banet vej gennem driverne. – De sidste 
varer bliver hentet hos købmanden, og hen over middag fal-
der alting til ro, og julestemningen begynder at indfinde sig. 
Næsten hele øens befolkning samles i den lille hyggelige kir-
ke, hvor der også er pyntet op. Efter at have hørt den gode 
historie om Jesusbarnet og sunget nogle af de kendte julesal-
mer, går alle højstemte hver til sit.  

JUL PÅ DEN LILLE Ø 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

Foto: Pixabay.com 

Foto: Pixabay.com 

Foto: Pixabay.com 

Foto: oenendelave.dk 
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– Den sidste færge er ankommet med alle julegæ-
sterne, og blandt disse også den unge kones tidli-
gere mand og deres fælles datter, som nu bor hos 
sin far i byen, hvor de tidligere boede sammen. Der 
er gået nogle år, og den værste ufred mellem for-
ældrene er ved at være gemt af vejen, og de kan 
igen snakke sammen. – Hele familien hjælper hin-
anden med at få pyntet juletræet, og de sidste for-
beredelser til aftenmåltidet fra hånden. – Der bliver 
lagt en juleplade på grammofonen, og stemningen 
stiger lidt mere.  
 
Efter julemiddagen skal der danses om juletræet, 
og mens de synger, kommer drengen til at se ud ad 
et af vinduerne. – Udenfor på den store snedrive 
står en hel flok af de små underjordiske væsner, 
han havde set ude i skoven. De er dog hurtigt væk, 
da de opdager, at de er blevet set. Drengen kan 
ikke fortælle om det, før de er færdige med at syn-
ge, og alle de andre ler blot ad hans iver for at for-
tælle, hvad han har set.  

 
– Man skal have et åbent sind for at kunne se disse 
væsener, og netop et åbent sind er måske ikke så 
almindeligt i dag. – Men blandt de små væsener 
hyggede man sig. Det havde igen i år været en stor 
oplevelse at komme ind til husene og se, hvor 
mærkeligt menneskene opførte sig på denne dag.  
– Så gode de blev over for hinanden, skønt hverda-
gen så helt anderledes ud. – Ja, det måtte nærmest 
være et guds-under! 
 

Børge Birkmose 
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Foto: Pixabay.com 

Foto: Sonja Elgaard 

KALENDEREN 

JULEMARKED 

Lørdag den 4. december  
er der julemarked i Lægeurtehaven  

25-ÅRS FÆRGEJUBILÆUM 

Lørdag den 4. december kl. 
12.00 på M/F Endelave 

BORGERMØDE   

Lørdag den 11. december  
kl. 11.00 – 13.00  
på Endelave Kro. 

JULEFROKOST   

Lørdag den 11. december  
på Endelave Kro. 

NYTÅRSAFTEN 

Fredag den 31. december  
på Endelave Kro. Nytårsbuffet kl. 19.00. 

FÆLLESSPISNING 

Lørdag den 29. januar 2022 kl. 
19.00  
EFK indbyder til fællesspisning i skolens  
gymnastiksal.  

ÅRETS Ø FEJRING 

Lørdag den 12. februar 2022 
fra kl. 11.30 til kl. 15.30  

GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 19. februar 2022 kl. 
13.30 Endelave Beboerforening afholder  
Generalforsamling i skolens gymnastiksal. 
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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 

30 51 10 84 

75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 67 01 58 

20 32 49 10 

29 62 09 89 

40 12 50 09 

75 68 90 17 

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

 

december 2021 -  januar  2022 

 
 

JULEGAVEN! 
 
I år findes julegaverne ikke under juletræet, men på containerskibe og i havne i Asien. Eller også mangler gaverne den sidste 
livgivende mikrochip og kan ikke pakkes og forlade fabrikken. Det kan også være lastbilen, der er løbet tør for diesel. Vi syn-
ger ”Hvad du ønsker, skal du få” med en umærkelig følelse af afmagt. Vi er ikke vant til, at vi ikke kan få alting altid. Hvis vi 
vel at mærke kan betale for det, hvad end vi har eller må låne.  
 
Men det er nok meget sundt at prøve. De andre kan heller ikke få noget, så vi er fri for at være misundelige. Og vi tvinges til 
at være mådeholdende og tålmodige. Ja inden vi ser os om, er de gamle kristne dyder vendt tilbage i vores levevis. Indtil vi 
igen kan få, må vi rette en bøn til – ja til hvem egentlig? – om, at tingene ikke går i stykker eller holder op med at virke, lige-
som producenterne meget snedigt har planlagt det, fordi de troede de kunne levere nyt. 
 
Hvis vi skal forsyne juletræet med gaver, må vi på loftet og i kælderen. Vi må finde strikkepindene frem og drejebænken. 
Strikke vanter og huer og dreje skakbrikker og lysestager. Ikke noget med forurenende plastik her.  
 
Fordelen ved den slags gaver, som var så normale før i tiden, er at der umuligt kan sættes pris dem. Eller forstået ret: Faktisk 
sætter vi stor pris på dem, men de kan ikke prisfastsættes. Og når vi ikke kan sætte kroner og ører på, så vi er lykkeligt fri for 
at blive forargede og ærgerlige over, at man har fået en gave, der kostede mindre end den, man gav. Der ligger i stedet tanker, 
flid og kærlighed bag.  
 
Hvis man ikke mener at kunne nå at opøve de færdigheder og den fingersnilde, der kræves for at mestre strikkepinde og dreje-
bænke, eller ikke kender nogen, man kunne betro opgaven, kan man gøre noget helt tredje: Simpelthen aftale, at i år undlader 
vi det med gaver under træet. Og lade julen stå i al sin klarhed som det, den er: En gave fra himlen til os. Glæde, nærvær, lys 
og varme, tro, håb og kærlighed fra Gud.  
 
Jesper Hyldahl 

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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9 LÆSNINGER 

9 læsninger søndag d. 12. december kl. 11.15. 
 
Traditionen tro bruger vi 3. søndag i advent til De 9 læsninger. I år har Margit 
skaffet to musikere fra øverste skuffe, nemlig Jesper Riis og Pojken Flensborg. 
Jesper Riis er trompetist, komponist, arrangør og dirigent. Jesper Riis har igen-
nem de sidste 22 år turneret og indspillet med en lang række etablerede navne 
på den internationale musikscene. 
  
Pojken Flensborg er organist, pianist, komponist og kapelmester. Han er ansat 
som organist i Nørremarkskirken i Vejle.  Han har en alsidig karriere som musi-
ker. Han har udgivet mange cd-album. 
 
Musikken har et lyrisk, letflydende og drømmende præg, der vil smelte sammen 
med det smukke kirkerum. Sådan lød præsentationen af deres koncert ved Aar-
hus Jazzfestival i år, hvor de spillede Flensborgs kompositioner blandet med 
nordisk folketone, salmer og måske også lidt jazz. 
 
Menighedsrådet stiller med læsere og Karen Holdt Madsen er liturg. 
 
Så vel mødt til en time med vellyd og ord til eftertanke, mens vi er på vej gen-
nem mørket frem mod jul. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 DECEMBER 

 
 
 
 
 

søndag d. 12.  9 læsninger 
 Karen Holdt Madsen 
 
 
søndag d. 24. Juleaften 
kl. 13.30 Jens Peder Baggesgaard 
 
 
  
 

 JANUAR 

 
 
 
 
 

søndag d. 2. Hellig tre kongers søndag 
 Karen Holdt Madsen 
 
 
søndag d. 16. Anden søndag efter  
 hellig tre konger 
 Jens Peder Baggesgaard 
 
 
søndag d. 30. Kyndelmisse 
kl. 19.30 Jesper Hyldahl 
 
 
 
 

    
 

  
 
 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

 

 

KYNDELMISSE 

Kyndelmisse 30 januar kl. 19.30 i kirken. 
 
Vi håber at det i år kan lykkes både at holde kyndelmisse i kirken og samles 
efterfølgende i præstehuset til pandekager, kaffe og portvin.  
 
Jesper Hyldahl er præst denne aften, hvor lyset igen tematiseres, som det jo 
også bliver i adventstiden og i julen. Men ved kyndelmisse er vi jo meget nær-
mere foråret. 

Foto: Bygningen Vejle                            Foto: Pojken Flensborg 
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SOMMERMARKED 
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SOMMERMARKED på Endelave 
 
 
 
 
 
 
Kære endelavitter og sommerhusbeboere 
 
Nogle år tilbage var det en fast tradition, at der var 
et stort loppemarked midt i skoleferien, som blev 
afholdt i skolegården. Vi er nogle damer fra Lynger 
med Grundejerforeningen som udgangspunkt, der 
gerne vil tage den idé op igen og måske videreud-
vikle lidt på den. 
 
Derfor vil vi allerede nu orientere jer og invitere jer 

til onsdag d. 13. juli 2022 kl. 11-15  
Vi har reserveret både gymnastiksal, køkken og  
skolegården, så der skulle blive plads til rigtig man-
ge og forskelligartede stande. Vi har aftalt med  
Aktiv Ø, at de undlader at bruge skolen denne dag. 
 
Indendørs bliver det muligt at ”leje” et bord (ca. 2 
m langt), hvis du har mindre ting, og udendørs kan 
man få standpladser (ca. 6 m2) til større ting (f.eks. 
cykler, møbler, stort værktøj, haveredskaber 
el.lign.), hvor man selv sørger for at stille op med 
evt. bord/kasser og parasol. Alle stande vil være til 
en symbolsk pris á 25 kr.  
 

Vi synes også, at det kunne være hyggeligt med 
børneboder – ligesom i gamle dage – hvor børnene 
selv kan opstille små boder i skolegården med deres 
gamle legesager, egne kreationer osv. Børneboder-
ne vil være gratis. 
 
”Lyngerne” vil derudover arrangere en kaffebod, 
hvor vi vil sælge kaffe/te/saft med lidt sødt til, og så 
vil vi lave en fællesloppebod, hvor man kan donere 
ting, hvis man ikke selv ønsker at have en bod, men 
gerne vil bidrage til projektet  . Et eventuelt over-
skud vil gå til fælles bedste efter Grundejerforenin-
gens bedste vurderingsevne. 
 
Vi inviterer således hele øen til at være med – uan-
set om du plejer at have en vejbod eller bidrage til 
Lægeurtehavens butik, har en kreativ åre med ma-
leri, keramik, glas osv., er en ørn til at sylte, strik-
ke, sy, hækle, brodere eller bare gerne vil have ryd-
det op derhjemme i skabe og skure. 
 
Vi vender tilbage til foråret med nærmere info og 
mulighed for booking af stande. I mellemtiden er 
der jo god tid til at begynde at samle sammen, 
strikke, sylte, snedkerere og kreere, så vi kan gen-
oplive en tradition for øen og få en dejlig dag sam-
men. 

 
 Venligste hilsner 

 Charlotte Moegelvang,  
Bente Skovgaard og Birgitte Aagaard 
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VÅR OG HØST  ... ENDELAVE GIN 
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Mange har spurgt, hvad det egentlig er for  
noget, med Endelave Gin 
 
Det vil vi da gerne give et svar på her i bladet. 
 
Historien startede en varm forårsdag, hvor vi sad 
godt bænket i Brians have med udsigt over vandet, 
solen i ansigtet og en kølig GT i glasset (Gin og Tonic 
for de ikke indviede). 
 
Ginen var en klassisk London Dry Gin og kom fra et 
lille, nystartet destilleri, Branderiet, i Brande. Den 
smagte fantastisk. Og af en til! 
 
Og ud af det blå og de beherskede gin-tåger opstod 
ideen om at lave en Endelave gin. Første tanke var at 
samle enebær på øen, som kunne bruges til fremstil-
lingen. Det viste sig ikke at være en god ide, da der 
ikke er enebær på Endelave.  
 
I stedet tog vi afsæt i en klassisk London Dry Gin, 
tilsat ingredienser fra Endelave undervejs i proces-
sen. 
 
Ideen blev vendt med de gæve folk fra Branderiet. 
De var helt med på ideen. Og så var vi i gang.  
 
Vi snakkede ingredienser som blæretang, brænde-
nælder og meget andet, og endte med en mere  
afdæmpet treenighed af hyldeblomster, hybenrose-
kronblade og salturt. Blandet i det rette forhold, var 
vi overbeviste om, at det ville blive en unik og smag-
fuld gin.  
 
Over en weekend i juni måned fik vi indsamlet de 
rette mængder, og leveret dem til destilleriet, som 
med stor ildhu gik i gang med produktionen af  
historiens første 50 liter Endelave gin. 
 
Mens processen kørte i Brande designede vi etikette, 
lavede bagsidetekst til flasken og besluttede, at 
proppen skulle indgraveres med omridset af Endela-
ve. 
 
Midt i uge 27 kunne vi smage det endelige produkt. 
Den var lige i skabet, syntes vi, og kørte fra Brande 
med 100 flasker gin og Endelave i tankerne.  
 
Vi havde valgt at kalde den Endelave Vår Gin, fordi 
ingredienserne blev høstet i det sene forår. 
 
Ginen kom på markedet fredag den 9. juli med 100 
nummererede flasker. Allerede lørdag 10. juli var der 
udsolgt, og vi var vildt imponerede over, hvor hurtigt 
Endelave og øens gæster havde taget imod ginen. 
 

Med blod på tanden og overvældet af opbakningen 
gik vi i gang med at snakke om gin nr. 2. Vi døbte 
den Endelave Høst Gin. Ingredienserne skulle  
være fra det tidlige efterår på øen og ginen være klar 
til efterårsferien, uge 42.  
 
Vi endte igen med en treenighed af ingredienser: hy-
benfrugt, rønnebær og strandmalurt. Denne gang 
indsamlet over en weekend i september på Øvre, ved 
Hedeprinsessens Hus og på strandengene ved Fla-
sken. 
 
Endelave Høst Gin blev sat til salg lørdag 16. okto-
ber i 200 nummererede flasker. I skrivende stund 
(en uge efter lancering) er der 43 flasker tilbage, så 
også Høst ginen er blevet fantastisk modtaget på 
øen.  
 
Ginen kan købes hos Købmand Henry Hansen og på 
Endelave Kro, eller ved at kontakte ”firmaet” bag, 
Egin I/S, som vi kalder os – Og selvfølgelig kun så 
længe lager haves. 
 
Bag Egin I/S står Brian Rasmussen og  
Klavs Hornum, som begge er fritids-endelavitter med 
hang til bl.a. gin. 
 

Hvis du er interesseret i at følge os, kan du tjekke 
ind på vores Facebook side, Egin I/S – Og så ellers 
glæde dig til, at vi igen sælger Endelave Vår Gin. Det 
sker omkring sommerferien 2022 – men det kan du 
følge på vores Facebook side. 
 

Klavs Hornum 

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 
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På Endelave Bibliotek  har Endelavebladet en far-
veprinter, der kan printe både sort/hvid og farve-
print, A4 og A3 og både 1– og 2-sidet tryk.  
 
Printeren blev i sin tid doneret af Landsbyrådet til 
Endelavebladet. 
 
Printeren er koblet op til den bærbare PC på bibli-
oteket, men du kan også tilkoble din egen med-
bragte PC 
 
Har du en sang, eller skal du lave et opslag til pæ-
lene eller noget helt andet? Alle er velkomne til at 
bruge printeren mod at afregne for print til Ende-
lavebladet, der sørger for papir og toner. 
 
Hvad koster det at bruge Endelavebladets printer? 
 
Sort/hvid-print  
A4 enkeltside print  kr. 1,00 pr. stk. 
A4 duplex-print   kr. 2,00 pr. stk.  
A3 enkeltside print  kr. 2,00 pr. stk. 
A3 duplex-print   kr. 4,00 pr. stk. 
 
Farve-print 
A4 enkeltside print  kr. 3,00 pr. stk. 
A4 duplex-print    kr. 6,00 pr. stk.  
A3 enkeltside print  kr. 6,00 pr. stk. 
A3 duplex-print   kr. 12,00 pr. stk. 
 
Duplex er tryk for og bagside. 
 
 
 

Betaling sker til Endelavebladet ved Inge Grosen på  
 
MobilPay 2166 5299 
  
eller ved bankoverførsel  
Reg-nr: 7030 
Kontonr: 0002253771 

Sonja Elgaard 

FARVEPRINTEREN 
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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  

 MANGLER DU EN GOD JULEGAVE ?   

 

 
 

   Giv et årsabonnement på Endelavebladet 
  Det inkluderer seks udgivelser og udkommer  
  hver den første i lige måneder i hele 2022.  
   
  Pris:  kr. 225,- i trykt udgave inkl. forsendelse 
  Indbetales på konto: reg. 7030 kontonr. 0002253771 
 
 
 

 
 

 

  Kontakt gerne Endelavebladet  
  på info@endelavebladet.dk og hør nærmere  

 Foto: Sonja Elgaard 
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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 

 

• Robotsvejsning 

• Smedearbejde  

• Pladearbejde 

• Fremstilling af stålstel til           
møbelindustrien 

• Butiksinventar 

• Enkeltstyks- og seriearbejde 

• Produktudvikling, vi deltager       
gerne i prototype udviklingen  
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KLINTEBJERGVEJ 13 - 5450 OTTERUP 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

Ove Jensens Alle 31E 
8700 Horsens  

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

www.endelave.dk  
 

Besøg Endelaves  
hjemmeside  

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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ENDELAVES VETERANTRÆER 
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 Et veterantræ er gammelt og har mange år på ba-
gen. Oftest tænker man på store, måske 500 år 
gamle egetræer, hvor stammen er fyldt med hulhe-
der, råd, vandpytter og hvor mange grene efter-
hånden er døde eller har fysiske skader og løs, 
sprækket bark. Veterantræer har pga. alderen og 
den lange kontinuitet en masse sjældne dyr og 
planter tilknyttet. Veterantræer udgør faktisk et 
helt selvstændigt økosystem. Her gror sjældne 
svampe, mosser og laver ligesom træet er levested, 
skjul og fødegrundlag for et hav af forskellige in-
sekter og større dyr som spætter, ugler og flager-
mus.  
 
Hvad har det så med Endelave at gøre. Jo, Endela-
ve har faktisk mange veterantræer – eller rettere 
”veteraniserede” træer. For langs mange af Endela-
ves veje og på de fleste fredede jorddiger står 

gamle pile- og 
poppeltræer, som 
blev plantet en-
gang i 1800-tallet. 
Træerne er gen-
nem tiden jævnligt 
blevet stynet -og 
dermed svækket 
lidt hver gang. 
Grenene blev 
brugt til hegnspæ-
le, brændsel og 

vinterfoder. Så Endelave 
har virkelig flotte eksem-
plarer af de næsten skulp-
turelle, hule veterantræer 
langs de fleste af øens ve-
je. Læg fx mærke til dem, 
når du kører langs Sund-
gården, langs Tildehuset 
eller fra Lægeurtehaven 
og ned mod Sønderstrand. 
Og betragt dem med re-
spekt, for alle øens gamle, 
stynede træer har uvur-
derlig værdi for sjældne 
og uddøende vilde planter 
og dyr. 
 
Endelave har også andre vigtige, gamle træer. Bå-
de Øvre og Louisenlund ligger jo hen som vildskov, 
hvor træer og grene får lov at ældes, skades og dø 
naturligt. De døende/døde træer her, er på samme 
måde vigtige levesteder og føde for vedboende 
planter og dyr. Langt de fleste skove herhjemme 
drives jo forstligt meget effektivt med sunde og ens
-aldrende træer. Det er godt for landets tømmer-
produktion, men det betyder også, at rigtig mange 
vedboende dyr og planter er ved at uddø. Så vi skal 
hilse fra øens vilde liv og sige hurra og tak for at vi 
bevarer øens vigtige veterantræer. 

Danna Borg 

 Foto: Danna Borg 
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Hvem boede i husene for længe siden. 
Søndermølle 32 
 
Her lå indtil ca. 1860 den oprindelige 
”Thomsengård”, der blev flyttet længere mod syd 
(nu Peter Bennedsens gård). Huset var aftægtsbo-
lig for enken Sidsel Marie Knudsen og hendes døv-
stumme datter Kirstine Thomsen, der døde i hen-
holdsvis 1873 og 1874. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sønder Møller 32, tidl. kendt som “Lydia Olsens hus”  
 
Husets ejer var allerede dengang sømand og båd-
fører Jens Jensen Arendal og hustru Catrine Olesen 
Lave. Jens omkom ved et bådforlis under en krea-
turtransport til Fyn, og hans enke var nu alene om 
at forsørge børnene. De havde i alt 6 børn, hvoraf 
de 3 døde meget tidligt: 2 måneder gammel, 5 
uger gammel og 6 måneder gammel. 
 
Huset var stort nok til to familier, så enken udleje-
de husets ene halvdel til stenhugger, skibsbygger 
og fisker Jens Nielsen Block. Familien flyttede i 
eget hus 1885. Næste lejer blev sømand og bådfø-
rer Jørgen Hansen Borg, der boede her med sin 

familie til 1893. Næste 
lejer blev bådskipper og 
fisker Niels Peder Niel-
sen Dyrhøj, der i 1901 
giftede sig med den ene 
af Catrines døtre, Seve-
rine. Der var 2 børn i 
ægteskabet: Berta Marie 
og Rasmus Arendal Dyr-
høj. Rasmus Arendal var 
sømand og sejlede 
udenrigs. Fra 1930 sej-
lede han på Østen, først 
med danske, senere 
med engelske skibe. Un-
der 2. Verdenskrig blev 
han torpederet to gan-
ge, og under invasionen 
i Nordmandiet blev hans 
skib minesprængt. I 
1947 kom han hjem til 
øen og blev forlovet 
med Oda Krog Ander-
sen. Parret  
giftede sig i Hong Kong og vendte efter få år tilba-
ge til øen. Ifølge tidligere skibsfører Harald Søren-
sen var han den næsthøjest dekorerede danske 
sømand efter krigen. 
 
Parret solgte huset ca. 1960 til søstrene Arendal og 
flyttede fra øen. Søstrene Hilda og Amalie Arendal 
fik ikke mange år i huset, der i 1965 efter sidst-
levendes død blev solgt til Lydia Rosenmeyer Han-
sen, enke efter gårdmand og sognefoged Jens Møl-
ler Hansen. Lydia boede her til sin død, hvorefter 
huset blev købt af øens tidligere sognepræst  
Thomas Uhre Fenger og hustru Kirsten Nielsen, der 
stadig bor i huset. 
 

Lotte Krogh 

Rasmus Arendal Dyrhøj 

 Arkivfoto 

 Arkivfoto 

Forpagter søges til Endelave Lægeurtehave  
til sæson 2022 
 
Der er gode muligheder for både inde og udeserve-
ring, og køkkenet er udstyret med service, køle-
fryseskabe og forskellige køkkenmaskiner. 
 
Der er ingen krav om bestemte faglige kvalifikatio-
ner. Først og fremmest lysten til at drive cafeen til 
glæde for dens gæster. 
 
Haven består udover cafeen af en 
lægeurtehave og en ø-butik.  
Butikken drives af lokale, der sæl-
ger egne produkter. I tilknytning til 
cafeen er der et produktionshus, 
som benyttes af forskellige grupper 
på øen.  
 
Vi ser helst, at du kan forpagte  
havens cafe fra maj til september. 
Cafeen skal have åben hver dag 
som minimum i skolernes sommer-

ferie. 
 
Vi forestiller os, at cafeen åbner senest kl. 11 og 
ikke lukker før kl. 16. 
 
Der er tradition for, at der i løbet af sommeren af-
holdes et antal velbesøgte aftenarrangementer med 
spisning. 
 
Det årlige grundlovsmøde afholdes i lægeurteha-
ven, hvor cafeen har salg af mad og drikke. 

 
Send en ansøgning senest  
mandag den 17. januar 2022. 
 
Er du interesseret, så ring til  
Dorte Knudsen, formand for  
lægeurtehaven. Tlf 2984 6772, 
mail DorteEndelave@live.dk 

 
Dorte Knudsen 

LÆGEURTEHAVEN 
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 Foto: Lægeurtehaven 
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Øl, ost og chokolade 
“In Heaven there is no beer. That’s why we 
drink it here….” 
 

Med det i baghovedet tog et publikum på 38 delta-

gere med en veloplagt Ole Madsen (bl.a. chefredak-

tør for Danske Ølentusiater og anerkendt øl-

ekspert) på en rejse ud i øllets verden, krydret med 

oste og chokolade. 

 

Ølsmagningen var arrangeret af Endelave Brygger-

laug og fandt sted på Endelave Kro lørdag d. 16. 

oktober.  

Indtagelse af øl på tom mave er ikke sundt, så af-

tenen startede med en solid portion Osso Buco med 

kartoffelmos, som Kroen havde forberedt med van-

lig standard. 

 

Og med maverne således godt forberedt til at sma-

ge øl, var alle fremmødte klare til aftenens højde-

punkter: øl, ost og chokolade. 

 

Ole Madsen startede i god stil og tog os med på en 

rejse fra belgisk Gueze (sour beer) over lager, 

bock, IPA, Porter og afsluttede med en stærk sag 

fra Østrig på hele 14 %. I alt smagte vi 10 forskelli-

ge specialøl i løbet af aftenen. Hele syv af disse var 

danske, og kan købes i velassorterede supermarke-

der. 

 
Kan man drikke øl til ost og chokolade? 
Det korte svar er ”ja”. Til fire af øllene blev der ser-

veret fire forskellige slags oste (se faktaboksen ne-

derst), og til fire andre øl blev der serveret fire  

forskellige stykker chokolade. Meget spændende at 

smage hvor godt f.eks. en rødskimmelost passer til 

en let røget øl fra Fur Bryghus – Og hvordan en 

porter fra Willemoes smager sammen med en helt 

almindelig flødebolle. 

 

En dejlig og munter aften, hvor ens smag for øl 

blev grundigt testet – Og hvor ens tanker om øl, øl 

og ost, øl og chokolade blev udfordret til  

den gode side. 

 

Klavs Hornum 
Endelave Bryggerlaug 

FAKTABOKS  
 

Øl, ost og chokolade – det fik vi: 
 

1. Oude Gueuze Cuvee (Brouwerij de Troch, Belgien) 
2. New York Lager (Nørrebro Bryghus), hertil  
 Humle-ost fra Them 
3. Renæssance (Fur Bryghus), hertil rødskimmelost 

fra Saint Albray 
4. Torpedo Extra IPA (Sierra Nevada, USA), hertil 

Castello Aged Harvarti (Arla) 
5. Master Brew (Carlsberg), hertil blåskimmel 

Gorgonzola intenso 
6. Old Gambrinus Dark (Hancock), hertil nougathæl 

fra Spangsberg 
7. Willemoes Porter (Vestfyen), hertil flødebolle fra 

Mister Choc 
8. Royal Stout (Royal Unibrew), hertil Carré Milk 

Chocolate with salty Liquorice 
9. Limfjordsporter (Thisted), hertil mørk chokolade 

med hindbær fra J.D. Gross 
10. Samichlaus Classic (Brauerei Schloss Eggen-

berg, Østrig) 
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Skole på Endelave 3. del  
 
Kirsten Mortensen, gift Jensen, er datter af kaptajn 
Karl Edvard Mortensen, der desværre døde ved 
minesprængningen af Agda i 1944. Hun fortæller 
her om sin skolegang på Endelave fra 1947-1954, 
hvor hun boede i Vesterby 44.  
 
Vi var lige kommet igennem en lang streng isvinter 
1946-47, hvilket betød isolation fra fastlandet. Jeg 
husker den tidlige formiddag, da rigtig mange ka-
ner og slæder tog turen over isen til Snaptun for at 
hente forsyninger til øen. Men nu var det forår, det 
nye skoleår startede 1. april, og jeg skulle i skole!  
Traditionen tro var vi - den kommende 1. klasse - 
på kirkegården og stod i en række, hvor efter den 
afgående 4. kl. (7. årg.) afleverede deres skrive-
redskaber til de nye elever. De store elever i 4. kl. 
skulle det år konfirmeres 19. april, så de var skole-
frie! Min storesøster var én af de elever, der skulle 
konfirmeres.  
 
Vi fik således et pænt bundt nye grifler – sommeti-
der 2 fra hver af de store elever. Hvis den var af 
blød skifer, var det en fornøjelse at skrive på tav-
lerne med den. Men der var også ”skrigegrifler”, 
der var lavet af meget hård skifer og de hvinede 
og skreg og satte ridser i tavlerne, når man skrev 
med dem. Således veludstyrede med nye grifler, 
en tavle, en rød madkasse med Velbekomme på 
låget og Ole Bole i tasken var vi klar til de kom-
mende udfordringer. 
 
På landet gik man dengang 1 år i 1. klasse, 2 år i 
2. klasse, 2 år i 3. klasse og 2 år i 4. klasse, såle-
des at 2 årgange blev undervist sammen i 2., 3. og 
4. klasse. I det lille klasseværelse mod øst mødte 
1. klasse kl. 12.30 – 15.30 og 2. klasse kl. 08.00 – 
12.00. I det store klasseværelse mod vest mødte 
3. klasse kl. 08.00 – 12.00 og 4. klasse kl. 12.30 – 
16.00. 

 
Vi var 8 elever i 1. klasse: Erik, Mogens, Jens, 
John, Erna, Elly, jeg selv og så Grethe, som kom til 
i 2. kl. Grethe var faktisk ” for ung”, men da hun 
skulle i 1. kl. var der kun drenge ud over hende, 
og hun kom derfor direkte i 2. kl. Jeg havde Frø-
ken Hansen – Anna Pauline Hansen i 1. og 2. kl., 
da jeg var 8 – 10 år. 
Skoledagen startede med, at Frøken Hansen fløjte-
de os sammen. Hun sad oppe på 1.sal, hvor hun 
boede, og når vi skulle ind i klassen, fløjtede hun 
oppe fra gavlvinduet i en træfløjte, der var udfor-
met som en fugl. ”Vi skal ind - ”Lærken” har fløj-
tet!” Lærerinde frøken Anna P. Hansen alias 
”Lærken”. 
 
Så gik vi pænt ind og stod ved siden af bordet til 
Frk. Hansen var kommet ned fra 1. sal. Hun havde 
haft børnelammelse og havde derfor fået en de-
form fod, så det gik ikke så stærkt. Men vi kunne 
godt lide hende, og vi havde stor respekt for hen-
de. Frk. Hansen beherskede alle de fag, som vi 
skulle have. Dansk/ skønskrift – regning – kristen-
dom med bibelhistorie, katekismus og salmebog – 
geografi – biologi – historie – tegning – håndarbej-
de – sang. Alt foregik i klasselokalet. Gymnastik 
havde vi kun om sommeren – ½ times ”eksercits” 
på legepladsen eller boldspil. 
 
I de ”store” klasser fik jeg lærer Hansen. Han var 
ret ofte syg, og så havde vi pastor Jensen til vikar. 
Det frygtede vi lidt. Ham drillede man ikke, for så 
vankede der et par på hovedet. I det hele taget 
hørte det til dagens orden, at lussinger eller pile-
kvisten blev anvendt. Vi havde også vikarer, der 
var ”seminarister” fra Gedved Seminarium, som 
var ”på græs” 2. mdr. ad gangen. Det blev til 
mange skiftende lærere. Vi forsøgte at narre disse 
unge lærerstuderende med, hvor vi var kommet til 
i bøgerne, og der var ofte kaos i klassen.  
 

Vi havde lærer Hansen til alle fag, nu 
med violin til sangene og med mange 
gode og spændende klassikere læst op, 
men ellers fulgte vi slavisk lærebøgerne, 
kun afbrudt af at hente kul til kakkelov-
nene, plukke æbler og høvdingebold i 
timevis. Jeg husker, at John og Jens ikke 
gad vente på, at lærer Hansen kaldte os 
ind. De gik hjem! Da lærer Hansen kom, 
sendte han bud til smeden ”Fut”, om han 
ville komme på sin motorcykel. Så kørte 
de ud og hentede de to drenge og fik 
dem med tilbage til skolen – til en efter-
sidning! Og vi andre fik fri! 
 
Erik havde lånt et lommeur af en af de 
andre i klassen. Det var en dejlig for-
nemmelse at prøve at have sådan et ur i 
lommen. Det var mere spændende end 
undervisningen. Lærer Hansen mistede 
tålmodigheden og besindelsen, trak Erik 
ud på gulvet, slog ham og sparkede til 
ham, da han lå på gulvet - og ramte lom-
men med uret – så glasset gik i stykker. 
Først da Erik skreg, stoppede afstraffel-
sen. 
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Skolebillede af 6. og 7 årgang 1953.  
Bagest fra vestre: Frede Lassen, Erik Mathiesen,  
Erna Knudsen, Kirsten Mortensen,  
Anne Marie Jensen, Grethe Larsen, Jens Christian Jensen 
(Chris) og Bjarne Knudsen. 
Forest fra venstre: John Pedersen, Jens Gylling,  
Mogens Schou Christiansen, Anders Jensen og  
Frantz Eskildsen. 

 Arkivfoto: Endelave Museum 
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Vi havde jo blækhuse, som stod i små hulrum i pul-
ten. Disse blækhuse blev som regel samlet ind efter 
brug. Men engang var de ikke blevet indsamlet, og 
ulykkeligvis havde en af drengene samme dag kar-
bid med. En smule karbid i blækhusene var nok til, 
at de brusede over. Da vi kom tilbage efter frikvar-
ter, stank der af karbid og blæk, og bordene og 
gulvet var fyldt af denne blanding. Vi syntes det var 
lidt sjovt, men havde alligevel lidt ondt af lærer 
Hansen, som skulle få styr på lokalet til næste dag.  
 
En gang var skorstensfejeren på besøg og skulle 
rense den store skorsten fra kakkelovnen i ”de sto-
res lokale”. Vi skulle til frikvarter, men inden vi gik 
ud, løftede et par af drengene renselågen af, så da 
skorstensfejeren begyndte at feje ned gennem 
skorstenen, var der frit afløb for soden ud i lokalet. 
Et værre svineri, og vi blev sendt hjem!  
 
Johns far havde eget skib og sejlede med kul og 
stykgods rundt i Danmark, og han var sjældent 
hjemme, men når han kom sejlende, fik vi fri til at 
tage på havnen og tage imod ham. Vi syntes altid 
det var så rart, når Johns far kom hjem – og lidt 
sjovt, for han var SÅ beskidt og sort i hovedet. Men 
han var hjemme!  
 
Der var ”stormflod” i slut 40erne eller start 50erne, 
og vandet stod ind i husene langs havet øst for kir-
ken, på Kongevejen og på Strandvejen, som fuld-
stændig forsvandt og på mejeriet, hvor 
”drittelværkstedet” og lageret blev raseret. Diget 
ved kirken blev skyllet i havet og de yderste grave 
forsvandt i havet. Da ”sejlede vi i skole”. Min onkel 
Johannes havde en fladbundet pram, og den kunne 
sejle på meget lavt vand, så han hentede mig og et 
par andre ved vandkanten. Vi kunne sikkert have 
valgt at gå ”bag om”, men det var ikke så sjovt!  
 
2 gange om året overværede skolekommissionen 
undervisningen. Det var en form for festdage. Vi 
havde vores fineste tøj på. Til daglig gik mange af 
os i træsko, og vi piger havde forklæder på! Men i 
oktober måned var der ”overhøring”. Da kunne 
skolekommissionen stille os børn spørgsmål om, 
hvad vi havde fået ud af undervisningen i årets løb.  
En form for ”mundtlig eksamen” – også i de små 
klasser!  

I marts inden skoleåret sluttede 1. april var der 
”eksamen” med karakterer! Man kunne få 40 point 
i de små klasser og 60 point i de store. Personligt 
nåede jeg 40 point i de små klasser hvert år, men 
kun 56,5 i de to af de 4 år i de store klasser. 2 fejl i 
regning var fatalt. Også til eksamen sad skolekom-
missionen som en ”kødrand” og iagttog os – enkel-
te gik dog rundt og lagde en beroligende hånd på 
vores skulder. Personligt husker jeg, at jeg havde 
glemt d i end og skolekommissionsmedlem Holger 
Henriksen satte diskret en finger på ordet, for at 
”redde” mig, men jeg fangede ikke, hvad han ville. 
Minus ½ point! Det bedste ved eksamen var, at da 
fik jeg en 25 øre af min mor til at købe slik for!  
 
Til jul måtte vi medbringe 1 grangren og et julelys 
og lidt småkager. Vi havde jo blækhushullet i pul-
ten, og det passede perfekt til grangrenen. Og 
mens lysene var tændte som eneste belysning blev 
småkagerne spist, og vi fik læst julehistorie. 
 
Ved skoleårets afslutning i de små klasser blev vi 
inviteret op i frk. Hansens lejlighed til henkogte 
pærer med flødeskum. Det var en fest! I de store 
klasser var det med ekstra langt frikvarter og bold-
spil. Men 7. årgang havde en ekstra festdag. Klas-
sen tog altid i skoven ved Louisenlund og hentede 
grønt/ efeu til at pynte kirken med til konfirmatio-
nen. Konfirmationen lå næsten altid i starten af 
april. Jeg husker tydeligt den dag, også hvad jeg 
havde på! Min nye gule jakke og ternede nederdel! 
Vi skulle jo samme dag stå på kirkegården og dele 
skriveredskaber ud til de nye 1. klasser. Men nu var 
det blyanter og pen og blæk! Tavlen var yt!  
 
Vi var også på skoleudflugter. Jeg husker især Him-
melbjerget, Himmelpind ved Vejle, og da vi var i 
København med 6. og 7.årg. Det var helt utroligt. 
Vi boede på Provinsbørnenes ferieophold. Vi var på 
Carlsberg til sodavand ad libitum, i Zoologisk have, 
på Nationalmuseet, på Dagmar teateret og se  
Dagmarrevyen, og i Det kongelige teater og se 
Pygmalion (My fair Lady). Vi var i den grad fyldt op 
af spændende indtryk og oplevelser. 
 
Fra jeg begyndte, til jeg sluttede i skole, havde 
sangen en meget stor betydning. Vi lærte alle fæd-
relandssangene, som jo betød meget her i tiden 
efter krigen. Og Ingemanns morgen/aftensange 
sang vi næsten hver dag akkompagneret af stueor-
gel og violin.  
 
Det faglige niveau i klassen var meget blandet. Men 
det sociale var godt. Vi kunne lide hinanden med 
vores forskelligheder. Vi havde næsten alle øgenav-
ne/kælenavne, Simons Erna, Marinus´ Elly, Ras –
Kylling, Zimmer og jeg blev kaldt ”Morten” - sikkert 
fordi jeg hed Mortensen, men måske også fordi jeg 
havde meget store fortænder (Morten Hare). Kæle-
navnet/øgenavnet blev hængende ved mig, selv da 
jeg blev voksen, især fra de folk jeg var tæt på! 
 
Efter 7 år kom konfirmation, og så var det ”ud at 
tjene” – kun enkelte kom på efterskole. Jeg var én 
af de heldige, og siden blev jeg selv lærer. Alt i alt 
mindes jeg min skoletid med varme følelser. 
 

Kirsten Jensen 
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 Foto: Inge 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 / 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 Kontaktperson Lars Herlev 40 83 67 01 

Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jørgen Ulvund 30 91 25 91 

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 

ENDELAVE LÆGEHUS 

NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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ÅBNINGSTIDER OG ANDET 
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FORENINGER OG ANDET 
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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 

 
 
Lægen onsdag 10.00-17.00 
er på øen torsdag 08.00-12.00 
 
onsdag er der mulighed for  
aftenkonsultation. 
 

Åben konsultation  
onsdag og torsdag 10.30-12.00  
og efter aftale. 
Lægens tlf.: 75 68 90 23 
 

 
Telefonhenvendelse  
fra mandag til fredag 08.00-16.00 
sker til  
Lægerne i Sunds 
Tlf.: 79 30 40 75 

 
 
Behov for lægehjælp efter 16.00 
og i weekends: 
Kontakt vagtlægen 
Tlf.: 70 11 31 31 
(Vagtlægen kontakter sygeplejersken) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut op-
stået alvorlig sygdom, ring 112 
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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 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  
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 
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