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Om at opvokse på en ø-gård med dyreliv og mange søskende 
Det bedste ved at opvokse på en ø og ikke i en storby, var helt klart det sammenhold og lokalsamfund, der 
fulgte med. Alle vil hinandens bedste og hjalp gerne med en sjat mælk eller en deciliter sukker.  
Mit tidligste minde fra jeg stod op i børnetremmesengen, hvor min søskende sov i nærheden af mig i de høje 
køjesenge, har jeg stadig gemt dybt i mine første erindringer.  
Børneværelset havde det perfekte gulvtæppe beriget med alt fra Barbie til duplo. Vi manglede ikke noget.  
Jeg løb ud til min mor i køkkenet, fik et kram og rent tøj på. Det var et idyllisk børneliv og mine forældre gjor-
de alt for, at vi havde det godt.  
 
Mine forældre flyttede til Endelave et år før jeg kom til verden. Jeg blev derfor den første fødte på Endelave 
lige der i dobbeltsengen - uden jordemor.  
Inden vi flyttede ud til mine forældres nuværende gård, dengang bedre kendt under navnet Darlingsminde, 
boede vi på Marina. Det meget smukke murstenshus, der ligger i den vestligste ende af byen. 
Jeg kan ikke huske helt så meget fra dengang, vi boede derude, men mine forældre og søskende har fortalt 
rigtig meget godt om at bo der.  
 
At bo på en gård var helt klart mit favoritønske, der gik i opfyldelse.  
Jeg elskede naturen og dyrelivet. I mine forældres mange fotoalbum og billeder, kan jeg stadig finde billeder 
af ”mini”-Ghita, der giver lamserne mælk.  
Vi har et billede af lille buttede Liset, som ligger sammen med vores daværende dansk/svenskgårdhund i hun-
dekurven.  
 
De klareste minder fra min opvækst er især ude ved dyrene med min far eller mor i hånden og de blødeste, 
sødeste væsner, som altid ville lege. Jeg elskede at hjælpe til på gården.  
Ikke kun gårdlivet var idyllisk. I legestuen havde vi også alt, hvad hjertet begærer. Skulle det ske, at et af 
børnene fra de andre familier, ikke var der, så var der altid mulighed for at lege med sine egne søskende.  
 
De mange årstider var et hit i legestuen og skolen.  
Høstgudstjeneste i september/oktober, hvor hver familie kom med æbler, havre, korn og lign. så kirken dufte-
de. Børnene sang salmer i kor, og alting var så glædeligt.  
November og december måned var altid planlagt ned til mindste detalje med julelys i træerne inde i byen, ju-
letræsfest, hvor julemanden dukkede op med slikposer og der var leg rundt om det store juletræ, som næsten 
kunne nå loftet i gymnastiksalen. 
Adventstiden var også her planlagt til mindste detalje med de ni læsninger, Sankta Lucia, hvor vi i skolen og 
legestuen var klædt i hvidt med lys i kranse og julegudstjeneste med smukke salmer.  
Fastelavn i februar var en fantastisk begivenhed. Vi klædte os altid ud i de aflagte bjerge af klæd-ud-tøj,  
I sommermånederne var der frihed til at spille bold på fodboldbanen, bade på diverse fine badestrande og 
hygge sig med familien, is og lign.  
 
Mine forældre ejede en gårdbutik under navnet ”Øffen og 
Bøffen”, hvor man dengang kunne komme ud at se dyr samtidig 
med, at der var mulighed for at købe en kop kaffe, en is eller 
spegepølse til frokosten. Sommermånederne var travle, men vi 
havde et sammenhold i min familie, hvor alle med glæde bidrog 
til arbejdet.   
At opvokse på Endelave har helt klart gjort, at jeg er blevet et 
meget roligt og sympatisk menneske, fordi jeg oplevede at være 
omringet af kærlighed, ro, idyl og glæde. Man var aldrig alene, 
fordi der altid var et andet barn at lege med samtidig med, vi 
aldrig manglede noget.  
 
Liset Kragh Hansen     
 
                                  Stafetten går videre til: Lars Møller 
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Ny Færge på vej til Endelave – hvornår? – 
hvordan? – hvilken kapacitet - brugerinddra-
gelse? 
Horsens kommune og Endelave Færgefart fik ikke 
del i den pulje, som Regeringen og Folketinget 
havde afsat: en pulje penge til energioptimeringer 
af færgefarterne. Vi var i beboerforeningen meget 
overraskede over at skulle læse om den nye fær-
ges kapacitet mm, idet det kunne opfattes som 
om at beslutningen om færgestørrelse mm. var 
truffet uden at Endelavitterne var taget med på 
råd!  
Endelave beboerforening tog straks kontakt til 
borgmester Peter Sørensen for at få afklaret  
proceduren for valg af en ny færge. Peter Søren-
sen har svaret, at der ikke er truffet beslutning om 
ny færge og dens kapacitet. Han ser frem til en 
grundig undersøgelse i tæt dialog med  
Endelavitterne for at komme frem til den helt 
rigtige løsning. 
 
Vi skulle viderebringe et godt Nytår! 
 
Sygeplejebetjeningen og hjemmeplejen på  
Endelave 
Endelave Beboerforening er blevet kontaktet af 
flere på øen, der ser med bekymring på ældreple-
jen på Endelave, hvor vores social- og sundheds-
assistenter er hårdt presset pga. det stigende be-
hov hos vores plejekrævende beboere. Udover 
dette er øen meget sårbar ved sygemeldinger, idet 
det er svært at finde vikardækning, der kan sikre 
en tryg tilværelse for vores sårbare Endelavitter. 
Vi har taget kontakt til de ansvarlige i Horsens 
Kommune samt borgmester Peter Sørensen og 
gjort opmærksom på udfordringerne!  
 
Endelave beboerforenings orientering om  
hegning ved sønderhavet 
Over sommeren fik Beboerforeningen flere hen-
vendelser fra vores medlemmer om muligvis ulov-
lige og farlige hegn ned til og på stranden ved 
især Sønderhavet. 
 
Beboerforeningen anmodede på denne baggrund 
Borgmesteren om, at kommunen besigtigede og 
vurderede forholdene. Kommunen meddelte, at de 
ville foretage en besigtigelse af strande og hegn i 
august, hvilket de gjorde. 
 
Vi har fået oplyst, at kommunen efter besigtigel-
sen er i dialog med lodsejerne og at der arbejdes 
med løsninger, der forhåbentligt både tilgodeser 
lovgivningen og imødekommer lodsejernes be-
kymring.  
 
Uddeling af Tryg Landsby midler og midler til 
landsbyer i bevægelse 
Endelave Beboerforening har sammen med aktive 
Endelavitter fordelt midlerne til mange forskellige 
aktiviteter på Endelave – sammen har vi skabt 
rammerne for flere sociale mødesteder på øen, 
hvor det nye kreative rum, træmændenes værk-
sted på skolen, badebroen på Lynger, krolf på  
idrætspladsen og de nye træningsredskaber på 
havnen skaber nye fællesskaber. Vi glæder os til 
at kunne redegøre for alle projekterne til general-
forsamlingen. 

Generalforsamling 2022 
 

Endelave Beboerforening  
afholder Generalforsamling  
19. februar kl. 13.30  
i skolens gymnastiksal 
 
Vi har brug for at beboerne støtter op om beboer-
foreningen ved aktivt at tage del i øens udvikling 
og tegne et medlemskab.  

Din støtte er afgørende, for at vi kan  
fungere som beboerforening, udtaler  
formand Leif Jørgensen og ønsker alle  
et godt nytår. 

 
Bak op om ENDELAVE BEBOERFORENING 
Et medlemskab koster for øens beboere og som-
merhus beboere kr. 100.- pr person. Pensionister 
og støttemedlemmer kr. 75.- 
 
Der kan betales på mobilepay 71917 - med navn 
og telefonnummer. 
Kontingentet kan indbetales på konto 
8130-6582022516 – med navn, adresse og tele-
fonnummer.  

På vegne af bestyrelsen 
Mike Thygesen 

Foto: Mike Thygesen 

NYT FRA BEBOERFORENINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  20. ÅRGANG 2022 



 

4 

Keramik med sjæl 
 
Det hele startede med, at vi var to Endelavitter, 
der meldte sig til et keramikkursus på fastlandet i 
starten af 2020. Da der samtidig var midler at sø-
ge til aktiviteter på øen fra Tryg Landsby Fonden, 
var vi så heldige at få del i disse penge til at ind-
rette dels et sy- og krea-værksted og dels et kera-
mikværksted på Endelave skole.  
 
Når man laver keramik, kommer der ler på gulvet, 
på væggene, ja overalt faktisk! Selvfølgelig skulle 
vi ikke have værksted samme sted som dem, der 
ville sy og male, så vi holdt i første omgang til 
sammen med træværkstedet i det gamle form-
nings- og biologilokale. For de tildelte penge købte 
vi en elektrisk drejeskive og så kunne vi så småt 
komme i gang. Heldigvis meldte der sig et par 
amatør-keramikere mere, og endda begge to med 
meget erfaring, hvilket kun gjorde det hele nem-
mere.  

Men snart fandt vi ud af, 
at det ville være svært at 
få brændt keramikken, 
medmindre vi selv havde 
en ovn og derfor søgte vi 
midler hos Familien Hede 
Nielsens Fond, som bevilli-
gede os penge til keramik-
ovn, mange tak for det 
(hvis nogle fra fondens 
bestyrelse læser dette!)  
 
Efterhånden begyndte bå-
de vores grej og træværk-
stedets maskiner at fylde 
godt op i lokalet, og skole-
bestyrelsen besluttede, at 

keramikgruppen skulle flyttes til et andet lokale. 
Det var dog åbenbart ikke så ligetil, og vi følte i en 
periode at vi blev kastet lidt rundt med! Samtidig 
blev skolen Coronalukket, og i en lang periode 
måtte vi slet ikke bruge værkstederne.  
I eftersommeren 2021 fik vi så endelig en melding 
om, at vi havde fået tildelt det gamle omklæd-
ningsrum ved gymnastiksalen og da de faste bæn-
ke var fjernet, kunne vi rykke ind.  
Det er dejligt, at vi ikke behøver at tørre hver en 
lille lerklat op hver gang, vi har været på værkste-
det, og vi er glade for endelig at have fået et sted, 
vi må være.  
 
I efteråret 2021 har der været stor aktivitet på 
keramikværkstedet, og da et par af beboerforenin-
gens bestyrelsesmedlemmer foreslog, at vi kunne 
søge midler til endnu en elektrisk drejeskive, syn-
tes vi selvfølgelig godt om ideen. Kort tid efter fik 
vi et andet tilbud, som vi heller ikke kunne sige 
nej til, der var nemlig en øbo, som ville forære os 
en sparkeskive samt en pølsemaskine (til keramik-
pølser, forstås!). 
 
Vi er fire personer i keramikgruppen, men vil ger-
ne være flere. Så hvis du går rundt med en lille  
 
keramiker i maven, er du meget velkommen til at 
slutte dig til gruppen. Selv om vi mest drejer, er 
der mulighed for at forsøge sig med andre teknik-

ker også, fx modellering, pladearbejde mm. Vi er 
amatører, men hjælper og inspirerer hinanden og 
får fremstillet mange smukke, unikke og sjove ke-
ramikting med sjæl!  
 
Vi forsøger at mødes en gang om ugen og ud over 
det, bruger man værkstedet, som man har lyst og 
tid til. Hvis du har lyst til at være med i keramik-
gruppen, så henvend dig til Tove. Når Corona situ-
ationen tillader det, holder vi åbent hus på værk-
stedet og inviterer alle interesserede til at komme 
på besøg og se, hvad vi laver. 
 
Stor tak til Endelave Beboerforening for vores nye, 
fine drejeskive! 
Stor tak til Connie for sparkeskive og pølsemaski-
ne! 

Venlig hilsen keramikgruppen 
Tove Yde 

Foto: Tove Yde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERAMIKVÆRKSTEDET 
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KALENDEREN 

GAMMELNOK 

Onsdag i lige uger kl. 11.30 —
med mindre andet aftales.  
Det foregår i Lægeurtehaven.  
Samvær for mænd der mindst er fyldt 65 år. 

BORGERMØDE OM EU-LIFE BIO-SCAPE 

Torsdag den 10. februar med 
mindre andet aftales. 

ÅRETS Ø FEJRING 

Lørdag den 12. februar kl. 12.00 
i Skolegården. 

GENERALFORSAMLING 

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

Al opmærksomhed den 8. februar fra-
bedes. Dagen fejres med indbudte.   
                         Hilsen Merethe og Arne Krogh 

KORT NYT 
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Endelave Træmænd M/K 
 
Som de fleste ved, så lukkede Endelave Skole som 
skole i 2018, og der blev hurtigt åbnet for andre 
aktiviteter i skolernes undervisningslokaler. I det 
gamle sløjd- og biologilokale stod stadigvæk de 
gamle høvlebænke i børnestørrelse og håndværk-
tøjet var ligeledes i børnestørrelse. 

Ib Elgaard og flere andre fra øen havde et stykke 
tid i løbet af 2019 drøftet muligheden for at etable-
re en træbearbejdningsgruppe i sløjdlokalet, så der 
var mulighed for at have et sted, hvor der var de 
mest gængse bearbejdningsmaskiner til rådighed 
og plads til at arbejde med både mindre og større 
træprojekter. Interessen blev også spredt i man-
degruppen GammelNok, hvor en del af deltagerne 
er tidligere håndværkere og håndværksmestre. 
Lysten var der og som tænkt, så gjort: en uformel 
gruppe af M/K under navnet Endelave Træmænd 
M/K så dagens lys. 
 
I begyndelsen var det brugernes egne maskiner og 
værktøjer, der blev medbragt og der blev lavet 
større og mindre ting som f.eks. renovering af 
sænkesværd til Aktiv Ø’s optimistjoller, vindues-
ramme renovering, ny port til Hanne Fabrins lille 
gårdhave og lignende spændende ting. 

 
Snart opstod behovet dog for at have faste bear-
bejdningsmaskiner. Derfor blev der søgt penge ved 
Nordea Fonden, hvor der blev bevilget 30.000 kro-
ner til maskinindkøb. Efter at Ib og Jens Otto Lar-
sen havde set på behovet, blev maskinerne bestilt 
ved Trædrejebutikken i Odense, og nu skulle der 
bare ventes på leveringerne. Stor tak til Nordea 
Fonden for støtten. 
 
I den mellemliggende tid blev sløjdlokalet indret-
tet med flere stikkontakter efter en foreløbig ind-
retningsplan. Endelig blev det primo december 

2021, hvor Ib og Jens Otto tog turen til Trædreje-
butikken i Odense. Maskinerne blev læsset og 
fragtet hjem til Endelave. Hurtigt gik Ib i gang 
med at fremstille to store arbejdsborde, der skulle 
være mobile og fleksible. 
 
En enkelt maskine havde funktionsfejl ved opstilling 
og Ib tog igen turen til Odense i slutningen af de-
cember for at bytte maskinen. 
 
I slutningen af 2021 fik gruppen også mulighed for 
at få økonomisk støtte fra de fondsmidler, som En-
delave Beboerforening har rådet over, og der blev 
indkøbt håndværktøjer, der passer bedre til vok-
senhænder. Stor tak til Endelave Beboerforening 
for støtten. 
 
Træværkstedet råder p.t. over følgende semi-
professionelle maskinpark: 
Bordrundsav, afretter/tykkelseshøvl, trædreje-
bænk, udsugningsanlæg og spånsuger, kap/
geringssav og lille søjleboremaskine, samt diverse 
håndværktøjer. 

10-15 personer har udvist interesse for brug af 
værkstedet, hvor der er åbent for alle.  
På grund af maskinerne og sikkerhed er værkstedet 
altid aflåst, men der er nøgle i en nøgleboks ved 
indgangen til værkstedet. 
 
Der er bestemt også plads til dig, uanset om dit 
træarbejde er lille eller stort. Vi har ikke fast møde-
dag, man kommer efter behov og man kan altid  
lave aftale for vejledning, tips og gode råd fra nogle 
af de mere erfarne træmænd M/K. 
Vi håber snart at kunne invitere til åbent hus på 
træværkstedet og vil koordinere det med åbent hus 
i keramikværkstedet i det tidligere omklædnings-
rum og krea-værkstedet på 1. sal. 
 
Vil du vide mere om Endelave Træmænd M/K, så 
kontakt gerne Ib på tlf. 2268 3194. 
 

Venlig hilsen på vegne af  
Endelave Træmænd M/K 

Ib Elgaard 
Foto: Sonja Elgaard 

TRÆVÆRKSTEDET 
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Nyt fra ApS’et 
 
Bestyrelsen har desværre modtaget en opsigelse af 
forpagtningen af Endelave Kro fra Marianne og 
Henning – hvilket vi naturligvis er MEGET kede af. 
Marianne og Henning har siden deres start formået 
at vise kroens fulde potentiale, selvom vilkår kan 
være vanskelige i restaurationsbranchen og særligt, 
når det foregår på en ø midt i Kattegat. 
Faktum er at de går ud af 2021 med en omsætning 
på ca. 3 mio. ekskl. moms! Noget, som aldrig tidli-
gere er sket i de år, hvor Endelave ApS har ejet 
kroen. 
Det er der al mulig grund til at være stolt af. Pro-
duktet som Endelave ApS nu har at vise frem og 
forpagte ud har aldrig været bedre. Og med mange 
ordrer i bogen til en sæson 2022, så håber vi inder-
ligt på, at vi hurtigst muligt kan finde nogle værdi-
ge arvtagere til kroen. 
  
Der ligger et ”stillingsopslag” på vores hjemmeside 
www.endelaveaps.dk, som du meget gerne må 
henvise til.  
Endvidere er kroen sideløbende sat til salg til 
1.500.000,- kr.  
 
 
 

Så der er både mulighed for at blive kroforpagter 
eller kroejer. 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i ApS’et 

 
Men selvom Marianne og Henning siger farvel til 
Endelave Kro, ved vi, at de ikke siger farvel til En-
delave, men derimod på gensyn. Men i fremtiden vil 
det være som gæster på øen i stedet for. Herunder 
er der en lille hilsen fra dem: 
 

Vi har efter mange overvejelser besluttet at 
opsige forpagtningen af Endelave Kro.  
Det har været 4 vilde og fantastiske år, hvor vi 
i den grad fik prøvet kræfter med ø- og kro-liv. 
Vi har på ingen måde fortrudt vores lille ø-
eventyr, men nu skal stafetten gives videre og 
vi har fundet et andet sted på fastlandet, som 
vi glæder os til at komme i gang med. Vi vil 
med glæde overlevere kroen til nye kræfter. 
 
Vi takker for samarbejdet og opbakningen. 
De bedste hilsner Henning og Marianne 

 
 

Anders Møller-Agersnap 
Bestyrelsesformand 

ENDELAVE APS 
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I forbindelse med at Endelave blev Årets Ø 2020-

2021, afholdes der en fest i skolegården for alle  

Endelavitter, Fritidshusfolk og øvrige der har været 

med til at skabe det, der gav os hæderen. Vi holder 

selvfølgelig øje med Corona udviklingen. Vi fester 

lørdag den. 12 februar kl. 12.00  
Festen indledes med at vi alle synger Endelave-
sangen efterfulgt af en tale af byrådspolitiker  
Lone Blume (S). 

Der serveres lækre pandekager fra La Crêpe. Der vil 
også være øl og vand, og det er alt sammen gratis. 

 

 

 

 

 

 

Omkring kl. 13 spiller Endelave duoen  
Kjær & Møller en lille koncert. 

Vi håber, at rigtig mange møder op. På gensyn! 

 

På bestyrelsernes vegne 
 
Leif Jørgensen 
Formand Endelave Beboerforening 
 
Kim Vind  
Formand Endelave Idrætsforening 

ÅRETS Ø FEJRING 

http://www.endelaveaps.dk
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Achton Friis og Johannes Larsens samlede 
værker foræret til Endelave 
 
Fornyligt fik min kone, fru Borg en mail fra  
”Ø-sammenslutningen” udsendt til alle småøerne, 
at en rar mand i København, Ebbe Dal, gerne ville 
forære stor-værket ”De Danskes Øer” af Achton 
Friis og Johannes Larsen til en dansk ø.  
Ø-sammenslutningen spurgte nu ud til små-øerne: 
”Er der een af Jer, der gerne vil have det?” Fruen 
reagerede lynhurtigt og kom først i køen, og for 
nogle uger siden kunne Poul Bækbo hjemhente 
værket hos Ebbe Dal, der stillede i udsigt at ville 
troppe besigtigende op, næste gang han kom med 
sin lystbåd til Endelave. Ebbe oplyste ved afhent-
ningen i København, at ti andre øer faktisk havde 
meldt sig som interesserede – men vi kom først … 
 
For en uge siden dukkede Poul så op og klaskede 
syv digre bøger på bordet. Vi havde forventet tre  
bind med ”De Danskes Øer”, men de var supple-
ret med ”De Jyders land” og ”Danmarks store 
øer” hver i to bind. Alle med læderindbinding i  
fineste kvalitet. Hvor heldig kan man være! 
 
Det hele startede i Grønland, 
hvor tegneren og forfatteren  
Achton Friis havde været med 
på Danmark-ekspeditionen. 
Fem år efter i 1913 fortalte 
han sin gode ven digteren 
Jeppe Aakjær, at han gerne 
ville derop igen. Den kloge 
Aakjær kvad da de vise ord: 
”Men hvorfor dog rejse så 
langt væk, når der inden for 
landets grænser ligger så me-
get, for de fleste af os fuld-
stændig ukendt land, som 
endnu venter på sin skildrer. 
Tænk blot på, at Danmark har 
ikke mindre end 527 øer! 
Hvad ved vi om disse? - Bliv 
herhjemme og skriv os en bog 
om dem!” 
 
Og så gik Achton Friis i gang. 
Først på bibliotekerne med at 
indsamle grundviden. Siden 
det praktiske, og maleren Johannes Larsen blev hy-
ret ind som landskabstegner (nogle af tegningerne 
kan ses på Endelave-færgen); Friis tog sig udover 
teksten af portræt-tegninger af stedernes ”typer” 
plus en del lokale skønheder, som han priste i kur-
tiserende og rørstrømske vendinger, der hinsides al 
tvivl af nogle af nutidens kvinder vil afstedkomme 
et spidst: me too”.  
 
Friis optræder også som landskabs-tegner á la  
Larsen i det meste af ”Danmarks Store Øer”, hvor 
Larsen ikke deltog. Disse tegninger når dog slet  
ikke de Larsenske kvaliteter, men hans portræt-
tegninger er fremragende. Friis er ikke folkelig; han 
snakker ikke rigtig med folk, men gør sig mere sine 
tanker om dem. Han går meget op i menneske-
typer, og sammenligner deres udseende med folk 
fra andre dele af Europa. I øvrigt skriver han godt 
og fortæller en masse historier om fordums tider. 
 

Hvad var det nødvendige grundlag for at besøge de 
danske øer? En båd naturligvis, og Friis købte 
”Rylen” (for 4000 kr.), der var en Kerteminde-
bæltbåd med en 6 HK Dan-motor og sejlføring. Jo-
hannes Larsens mangeårige jagtkammerat, den 
syv-og-firs-årige (!!) skibsfører Christian Ander-
sen, født på Romsø, blev hyret ind som skipper og 
gennemførte mig bekendt alle fem sæsoner over de 
to et halvt år fra foråret 1921 til og med efteråret 
1923. Larsens søn, Andreas var også med - som 
maskinmester. Der må have været trangt på den 
lille båd, og jeg har indtrykket af, at de boede her, 
også når de var i land på en af øerne.  
 
Turen startede den 22. maj 1921, hvor man sejle-
de fra Kerteminde til Korshavn, straks sønden om 
Fyns Hoved med øerne Mejlø og Bogø som de  
første mål. Sytten år senere sluttede Odysseen 
med landgang på Ertholmene også kendt som 
Christiansø i det aller-østligste Danmark. Men det 
havde Achton Friis slet ikke set komme denne 
skønne dag i maj for hundrede år siden. 
 
 

Johannes Larsens far var stor
-købmand i Kerteminde med 
besiddelser i Småland og eget 
skib til at hente varerne 
hjem. Johannes har sikkert 
fået en vis frihed til at udvikle 
sine kunstneriske ambitioner 
og talenter, der vel ret beset 
ikke var så store i barn- og 
ungdommen, men han var 
enormt flittig og arbejdede i 
felten hele dagen fra tidlig 
morgen til sen aften. Han har 
sikkert ikke været nem at le-
ve op til som far for sønnerne 
og ægtemand for konen Alhed 
(kaldet ”Be”), der også var 
kunstner med formentlig no-
get indkapslede ambitioner. 
Larsen gjorde sig en del i ma-
leriet, og lavede også træsnit, 
men her optræder han med 
tusch-tegninger i blandt fra 
selv-skåret gåsefjer. Som vi 
kan se i ”De Danskes Øer”, 

var han ferm og hurtig med gåsefjeren, og han 
leverede let 10-15 landskabs-tegninger pr. dag fra 
en af de danske øer!  
 
Johannes Larsen er især kendt som fugle-maleren, 
og bl.a. ”Lærketrækket” og især ”Ederfuglene på 
Sprogø Rev” er sande mesterværker. Ret beset er 
flere andre danske fugle-malere dog bedre til at 
indfange fuglen i sig selv (Jens Gregersen f.eks.), 
men i blandt er helheden i hans billeder, hvor fug-
lene indgår som aktører helt totalt overvældende. 
Jeg får stadig kuldegysninger og tårer i øjnene, 
når jeg genser de to nævnte malerier (selv om der 
er for mange lærker på). Kendt er også hans livs-
lange passion og anstrengelse med at fange fra-
landsvind-dønningen på nethinden og få den le-
vende ned på lærredet eller papiret.  
 

Tilbage til ø-rejserne i 1921 - 23: Man besøgte i 
alt 132 øer, hvoraf dog ikke - som de mest mar-

DE DANSKES ØER 
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Foto: Danna Borg 

Billedet viser, at både Sigvards 
ishus og vikingeskibssætningen  
var intakte i 1922 
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kante undtagelser - Fanø, Mandø og Rømø. De lå  
ligesom uden for ”Rylens” rækkevidde.  
 
I Bind II af ”De Danskes Øer” kan man læse om 
besøget på Endelave. Der er ikke meget interakti-
on mellem Friis/Larsen og øens beboere bortset 
fra, at man straks opsøger kroen efter en ankomst 
fra Tunø. Næste dag oplever Friis dog en åbenba-
ring i form af et væsen, der formentlig var faster 
til senere præstegårds-forpagter Lars Knudsen. 
Friis har ikke svært ved at finde ord og koger nær-
mest over af begejstring: ” 
Hun var skøn og ren som denne morgen; hendes 
øjne lignede et par af de duggede blomster, der 
nejede sig for hendes fod”. Senere ”Endelaves 
runde jomfruer - - ligner deres buttede, milde ø 
under morgenens sol”.  
 
Der er andre interessante observationer således 
en tegning af en intakt skibssætning på Øvre, in-
den stenene blev væltet rundt i en forgæves sø-
gen efter en begravet skat. Der er tegninger af 
kirken uden tårn på (det kom der kort tid efter), 
og så dukkede ”Rylen” op få år efter, at man var 
begyndt at plante Øvre til med nåletræer. Friis for-
tæller indigneret, at de unge træer til udplantning 
kostede en øre stykket, så det har været en billig 
forlystelse at tilplante den skønne hede.  
 
Og så har jeg ikke mere, jeg vil sige udover: Sæt 
dig ned med et af bindene, hvor der er omtalt et 
sted, en egn eller en ø, som du kender, og luk dig 
ind i en svunden tid for 100 år siden. 
 
Værket er overgivet til Endelave Museum, der  
opbevarer dem på skolen. Ved henvendelse til  
Ib Elgaard kan man få en nøgle til opbevarings-
gemakket og fordybe sig i dem, så længe man  
lyster. God fornøjelse! 

Jørgen ”Fugl” Rabøl 
 

 
 
Fondsmidler til Aktiv Ø 
 

Endelave Idrætsforening fik  
den 6. januar 2022 overrakt  
en check fra Nordea-Fonden. 
Saleh Mustapha, Nordea  
Horsens overrakte checken til Kim Vind, formand 
for Endelave Idrætsforening. 

Pengene er søgt af Aktiv Ø gruppen til at få lavet 
joller i stand. Derudover skal der nye sejl og andet 
grej til. 

Pengene er givet af Nordea-Fonden, til at fremme 
det store frivillige arbejde der bliver lagt i Aktiv Ø. 

Vi i Aktiv Ø takker Nordea-Fonden mange gange 
for pengene.  

Kim Vind 

DE DANSKES ØER 
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ENDELAVE IDRÆTSFORENING 

Vi på Flyvergården mindes genbrugspladsen 
på Endelave 
 
Genbrugspladsen ved Strandvejen ud mod Øvre 
var ubemandet med en række containere med 
bl.a. brændbart, småt brændbart, metal og en luk-
ket container til elektronik. Af Peder Degn i sin tid 
kaldet "Depotet", fordi han dér ofte kunne finde, 
hvad han manglede. 
 
Genbrugspladsen var altid et godt udflugtsmål, 
som vi savner! Meget! Vi har mange historier om 
besøg på den plads. Her nævnes nogle stykker: 
 
To eller tre uger på Endelave var en sommer som 
så mange andre med græsslåning, malerarbejde, 
reparation af cykler og oprydning ikke at forglem-
me. Det sidste bragte os flere gange på gen-
brugspladsen ofte med fyldt bagagerum ud og 
som næsten altid noget med hjem. En dag fik jeg 
øje på en fin lille hvid kommode men seks skuffer 
flot malede i forskellige farver, lige noget til et 
børneværelse! For nylig var vi budt til spisning 

hos bror Bent, hvor 
også junior Christian 
med kæresten var til 
stede. De unge men-
nesker havde en tilstå-
else: til december 
skulle jeg være olde-
far! 
 
Jeg nævnte nu for Hel-
le, at møblet måske 
var noget for de unge 
mennesker! Svaret 
var, at hun allerede 
var i færd med at sen-
de et billede til Bent! 
Svar et øjeblik senere 
fra Christian: Tag den 
med! Så den kom i bagagerummet og kom med til 
Vestjylland.  
 

Jeg spurgte senere Bent om, hvordan det gik med 
kommoden! Det gik ikke så godt. Da de fik den ind 

DEN TIDLIGERE GENBRUGSPLADS 
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i varmen, stank den, så det ikke var til at være i 
nærheden. Den blev skrubbet med rengøringsmid-
ler og sat til tørre i garagen. Da den senere kom 
ind i varmen, var der stadig en hæslig odør, og så 
blev den kørt på den lokale genbrugsplads.  Nu er 
vi spændt på, om vi møder den på et af de loppe-
markeder, som forskellige foreninger afholder med 
blandt andet ting man har fået fra Ringkøbing 
genbrugsplads. 

 
For 2-3 år siden fandt jeg på genbrugspladsen en 
flot gul plastic jeep med elmotor. Der manglede 
bare batterier. Jeg fik den stablet på Ford'en og 
siden hentede en pensioneret tandlæge fra 
Midtjylland den til mit barnebarn Jonatan. Nu er 
Jonatan blevet otte år og for stor til at køre jee-
pen, så farfar har foræret ham en Ferguson 35, 
som han kører med i haven med de høje gear blo-
keret. Og så skal han selvfølgelig være medlem af 
Endelave Ferguson klub! Da historien jo startede 
på Endelave!  
 

 
En gammel sejler fra Hamborg lå for nogle år si-
den i havnen med sin lille sejlbåd. En dag var han 
fundet ud på flyvepladsen, hvor han reddede sig 
en kop kaffe og fik forevist vore faciliteter. Nogle 
dage senere kom han igen forbi, og fortalte, at 
han havde været på genbrugspladsen og der i 
brændbart containeren havde fundet tre flotte 

klapsammen stole i lyst naturtræ. Da han syntes, 
at de lige passede i vor slyngelstue i grisehuset, 
havde han fisket dem ud og gemt dem omme bag-
ved til os. Det var ikke Wegner stole, men et flot 
messingskilt sagde Jutlandia og de passer fint 
sammen med ’Dronninge-bænken’.  

 
 
Da vi engang var forbi ”depotet”, stod der en sofa 
og da Karin senere hørte om den, ville hun gerne 
se den. Den kunne jo i mellemtiden være forsvun-
det, så vi sendte et fly i luften for at inspicere. So-
faen var borte! 
 
Nogle cykelstativer bjergede vi på genbrugsplad-
sen. De sidder nu på nordvæggen i kostalden og 
hjælper til, så vi kan holde styr på nogle af vore 
60 cykler.  Reservedele til vore cykler reddede vi 
også der. 
 
Vi kom forbi genbrugspladsen i personbilen, og der 
stod ved brændbart containeren en flot entredør 
med thermoglas og Rukolås. Den kunne vi måske 
få brug for engang, så vi lagde bagsædet ned og 
fik døren bakset ind bagi. Karin og Helle måtte så 
deles om forsædet.  Nogle år senere brugte vi dø-
ren til et depotrum i laden til vore private cykler. 
 
Niels ved gadekæret havde kørt sin betonblander 
på genbrugspladsen, fordi lejerne var blevet dårli-
ge. Vi hentede den og holdt på hjemvejen ind og 
hentede motoren, som han havde beholdt. Med to 
ny lejer har vi nu brugt den gennem årene. 
 
Ak, det var tider! 

Med venlig hilsen 
Jens Toft 

Foto: Jens Toft 

DEN TIDLIGERE GENBRUGSPLADS 
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 2019 2020 2022 2021 

JANUAR 2500 2681  2838 

FEBRUAR 2410 2605  3053 

MARTS 2884 1773  4015 

APRIL 4133 2279  4748 

MAJ 6132 3459  6980  

JUNI 7897 5994  8056  

JULI 12045 19507   17095 

AUGUST 8401 12275  13577  

SEPTEMBER 5638 7665  8341  

OKTOBER 4401 5911  4757  

NOVEMBER 3077 3442   3226 

DECEMBER 3060 2944   2748 

     

 62578 70535  79434 

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  
 

Venlig hilsen 
Endelave Færgefart 

www.endelavebladet.dk  
 

Besøg Endelavebladets  
hjemmeside  

Billetter og sejlplan 
Hvis du vil have et overblik over, hvornår MF Ende-
lave sejler, så tag et kig i vores sejlplan: https://mf-
endelave.dk/BilletterOgSejlplan 

SMS-service 

Få besked om aflysninger og ændringer af færgen -
 tilmeld gratis sms service: https://mf-endelave.dk/
SMSService 
Når du har tilmeldt dig til vores SMS-service, får du 
automatisk sendt beskeder, hvis færgen er aflyst, 
eller der er ændringer i sejlplanen. Det er gratis at 
være tilmeldt servicen, og du kan til enhver tid mel-
de dig af igen. 

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. 
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Fitness-park’ på Endelave Havn 
 
I julen 2021 blev havnens nye tiltag ”Endelave 
Fitness-park” indviet ved en uformel event. 
Parken består af 5 forskellige træningsredskaber, 
hvor man kan træne, lege og udfordre sig selv og 
andre.  
 

Redskaberne kan bruges af både børn og voksne – 
af de utrænede, motionister og hardcore idrætsud-
øvere. Fordelen er, at redskaberne ikke kræver en 
instruktør, men kan bruges ved at lade sig inspire-
re på skiltet, som giver forslag til forskellige øvel-
ser. Og så er redskaberne tilgængelige hele året.  
På varme, solrige dage kan man måske – med lidt 
fantasi – føle sig hensat til La Santa Sport – her 
dog med udsigt til Kattegat og Endelave Kirke. 
 
Tak til sponsorer og Horsens Kommune 
Idéen til udendørs redskaber udsprang, da Endela-
ve Beboerforening i 2019 opfordrede alle til at 
komme med input til projekter finansieret af 
’Trygge Landsbyer’ (Horsens Kommune).  
 

Motionsredskaber blev én af ”vinderne” til at 
modtage penge fra puljen. Det bevilgede beløb 
var dog ikke helt nok til at etablere parken, så et 
par ansøgninger blev sendt afsted – og Horsens 
Kommune gav tilladelse til at bruge arealet vest 
for servicebygningen.  
Sidst i 2021 var finanserne hjemme, og den 20. 
december mødte to mand op i en lastbil læsset 
med minigraver og cementblander. Seks timer 
efter var fitnessparken er realitet – med det dan-
ske firma NOORD som leverandør. 

Kæmpe TAK til sponsorerne, som har gjort det 
muligt at etablere endnu et aktiv til Endelave 
Havn: 

• Spar Nord Fonden 

• Sparekassen Kronjylland 

• Ingeniør Jørgen Holm, Endelave 

• Trygge Landsbyer (Horsens Kommune) 

• Landsby i bevægelse (Horsens Kommune) 
 

Hanne Holm  
Foto: Lars Møller            

ENDELAVE FITNESS-PARK 
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Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 

Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
 
 
 
 
 
 

Vesterby 50 

 

8789 Endelave 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
Øl– og Vinstue 

 

  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  
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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 
 

 

februar -  marts 2022 

 
 

ALL YOU NEED IS LOVE 
 
Overskriften er titlen på en single Beatles udgav i 1967. Efter at de stoppede koncertvirksomheden, men ordene er blev sunget 
af mange på teenageværelser og til fester hvor pladen blev spillet. 
Og det er jo så sandt som det er sagt. At hvis vi blot har kærlighed, oplever kærlighed, så kan vi klare alle de kriser vi møder 
gennem livet. 
 
Kærlighed indgik dengang i en triade sammen med fred og forståelse, peace love and understanding. Forståelse som et ønske 
om at se verden fra andres synspunkt, at verden ikke kun er det du ser, men tager sig vidt forskelligt ud, alt efter leveforhold 
og personlighed. Så forståelse bliver grundlaget for fællesskaber på tværs af alt det der adskiller os i det daglige. For vi forstår 
os selv i høj grad ud fra interessefællesskaber. Nationalitet, køn, seksualitet, socialgruppe samt dem vi dyrker særlige interes-
ser med. Laver øl eller spiller fodbold. Fællesskaber som vi refererer til som et vi. Vi vandt over Rusland i fodbold, hvis vi 
interesserer os for det; ellers vil man nok sige at fodboldlandsholdet vandt over, underforstået som et de. 
 
Det store vi, forstået som menneskeheden, begynder vi først at tale om når krisen virkelig rammer. Som den gør lige nu, hvor 
det er det store vi, der bliver ramt af klimaforandringerne. Hvis man kun tænker på, at forhøjet vandstand betyder at Endelave 
bliver delt i to mindre øer, så er perspektivet nok en smule for småt. For det vil jo ændre verden på måder, vi slet ikke kan 
forestille os.  
 
Inspirationen til denne artikel er et program på DR der hedder Tro til salg, og som stadig kan ses på dr.dk. Ikke en særlig god 
udsendelse. Måske fordi de ikke rigtigt kunne finde ud af at sælge det. Det er tre reklamefolk, der skal prøve at øge kirkegan-
gen i Frederiksberg Kirke med 15% på et år. Først var de nødt til at finde ud af, hvad produktet de skulle sælge indeholdt. Og 
der var de ret skarpe. For de fandt at det var et vigtigt budskab kirken har som fundament; kærlighed og fællesskab.  
De kunne se, at det var noget, der for mange var ønsket i en tid, hvor fokus er på individet, på selvet, på mig. Og mange af de 
andre produkter på markedet mangler det store billede. At kærlighed  er mere værdifuldt end blot den romantiske kærlighed, 
hvis bare jeg får drømmekvinden, så bliver jeg lykkelig.  
 
Reklamefolkene kommer til kort i denne sammenhæng. For det er svært at finde en enkelt målgruppe. Der er gamle, der er 
unge, der er mennesker der kender traditionen, mennesker for hvem fordomme skygger for kristendommens egentlige bud-
skab. Og det er svært at målrette et reklamefremstød til en kompleks gruppe. Og de endte da også med noget ret blodfattigt 
om at modernisere gudstjenesterne.  
For kærlighed er et for stort ord; der er så mange facetter af tilværelsen der berøres, når kærlighed kommer i spil. Og hvis 
man skal reklamere for noget, så skal man have et simplere budskab; noget meget mere konkret end det kristendommen tilby-
der. Og et uendeligt fællesskab er næsten lige så svært.  
Kristendommen kommer ikke med gode one-liners om hvad du skal gøre. Kommer ikke med noget særligt konkret til enkelt-
stående tilfælde. Det nye testamente er en tyk bog som kredser om kærlighed, fred og fællesskab. Evangelierne bruger lignel-
sernes billeder til at vække noget i os. Paulus er mere konkret i sine breve, da det jo handler om at få en tro udbredt. Men det 
konkrete er ud fra samtiden år 40-65, ud fra givne omstændigheder, som vi ikke bare kan oversætte til nutidige problemstillin-
ger. Og Paulus er smukkest når han som i 1. korintherbrev kapitel 13 tager det poetiske sprog i brug, for at forklare det der er 
for stort til denne verdens erfaringer og tilskikkelser.  
Og det er der vi lander; i det poetiske. Og selv om vi som præster skal prøve at gøre det poetiske konkret i vore prædikener, 
må vi ofte strække våben. Fordi jeres verden, de problemer I tumler med i øjeblikket, er så forskellige i det konkrete. Lige 
som præstens er. Men måske i sidste ende ens. For det handler jo om at være til stede i et liv der er fyldt med sorg og glæde; 
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med erkendelse af egne fejltrin og manglende nærvær. Med savn i det daglige. Med trang til trøst som er større end det, men-
nesker kan give os.   
I fundamentet ens, men i udtrykket så forskelligt.  
 
Hvis jeg skulle lave et slogan kunne det lyde: 
 
Gå i kirke (læs biblen) (søg kunsten) (læs bøger) for at sætte dit liv ind i en større fortælling (sammenhæng) end den vi kender fra 
alle vore daglige projekter. 
 
Og det er nogenlunde det nedenstående salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen også prøver at udtrykke  

 

 
 

 
 
 

 
 

FEBRUAR 

 
 
 
 

søndag d. 13.  Septuagesima 
 Karen Holdt Madsen 
 
 
søndag d. 27. Fastelavn 
 Jesper Hyldahl 
 
  

MARTS 

 
 
 
 
 

søndag d. 13. 2. søndag i fasten 
 Jens Peder Baggesgaard 
 
 
søndag d. 27. Midtfaste 
 Jesper Hyldahl 

 

  

HØJSKOLEFORMIDDAG 

 
Jeg er ved at færdiggøre et billedforedrag om min tipolde-
far Johannes Ferdinand Fenger. Det vil jeg gerne præsente-
re til en højskoleformiddag i Præste- og sognehuset  

onsdag den 13.marts kl.10.00. Vi begynder med 
kaffe og rundstykker. Derefter billedforedrag.  
 
Johannes Ferdinand Fenger levede 1805-61 i guld- 
alderens Danmark. Han var en livslang og nær ven af  
N. F. S. Grundtvig. Tillige en nær ven af salmedigteren  
B. S. Ingemann.  
 
Han blev født og voksede op på Christianshavn.  
Virkede i 21 år som landsbypræst i Lynge syd for Sorø.   
Det var efter et besøg i Lynge præstegård, at Ingemann skrev ”Julen har bragt velsig-

net bud”. 
Johannes Ferdinand Fenger var et kendt 
præstenavn i samtiden. En ildsjæl med et 
mangesidigt virke.  
I sin ungdom foretog han en 3 ½ år lang 
dannelses- og forskningsrejse til Tyskland, 
Rom, Paris, Grækenland og Tyrkiet. 
Foredraget er en fortælling i høj grad byg-
get op omkring samtidige billeder af guldal-
derens berømte malere. 

Thomas Fenger  

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

I går var hveden moden, 
i dag står skoven hvid; 
om lidt vil lærker kvidre 
om sol og forårstid. 
Der råbes mellem grave 
om nu'ets evighed, 
mens vinden lægger støvet 
til ro et ukendt sted. 
 
Vi tæller vore dage, 
der hober sig til år, 
og stædigt vokser stakken 
af det, vi ikke når. 
De store ord blir mindre, 
og planer hentes ned 
fra flugt mod morgenstjerner 
til døsig aftenfred. 

Derfor - på ugens morgen 
må vi herhen igen, 
hvor kirken åbner døren 
som for en gammel ven. 
Og ord får atter mening; 
skønt vi har slidt dem ned, 
kan de forundret synge 
om håb og kærlighed. 
 
Her døber vi de spæde, 
vi knytter hjertebånd 
og beder, at de døde 
må leve i Guds hånd. 
De lærte os om troen, 
der - rakt fra slægt til slægt - 
gir ordet hjertets visdom 
og eftertankens vægt. 

Om alle vore drømme 
forsvinder i det blå, 
og skyggerne blir lange, 
og mørket banker på, 
skal kirken stædigt vidne 
om troen, der består 
og føjer dage sammen 
i evighedens år. 
 

Jens Peder Baggesgaard 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 
Der afholdes menighedsrådsmøde  
den 3. marts kl. 9.45 i Præste- og  
sognehuset. 
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Lene og Kim gav op som fastboere på  
Endelave 
  
Lene og Kim Johanzen, som flyttede ind 1. novem-
ber, sagde i december med fast overbevisning i 
stemmen, at de var klar til at flytte til Endelave. 
Deres største ønske var at leje sig ind i et af de 
mindre byhuse. 
 
Men efter moden overvejelse har Lene og Kim des-
værre valgt at drage til fastlandet igen.  Helbreds-
mæssige årsager gør, at de har måtte søge bolig på 
fastlandet. 
  
Som de selv udtaler det,  har de nydt at være i roen 
på Endelave, og folk er så venlige og hyggelige på 
øen.  
 
Prøvelejligheden bliver i foråret gjort grundig rent 
og klar til næste prøve-øboer. Der arbejdes med en 
henvendelse fra en kvinde fra Odense, som vil skul-
le tilflytte lejligheden til april, om alt falder på plads. 
 

Ib Elgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lad os bruge humoren til at lyse op i den  
mørke tid 
 
Humor giver ekstra energi og kan bruges til at  
bryde en tung eller anspændt stemning. Humor 
kan få mennesker til at smile og måske grine s 
ammen og tilbyder de involverede en kortvarig  
distance til den måske tragiske situation, de står 
midt i. At grine sammen kan være forløsende og 
styrker fællesskabet. 
 

To drenge, Tom og Jesper sad og snakkede, 
da præsten kom forbi:  

• Og hvad laver I så? Spurgte præsten.  

• Vi lyver, svarede Tom. – Den som lyver 
bedst, får en cola. 

• Fy da, sagde præsten. – Da jeg var en lille 
dreng, løj jeg aldrig!  

• Stik ham colaen, sagde Jesper 
 
Humor er skønt – og det er ikke til at forestille sig 
en verden uden. Så selv om vi indimellem kan 
komme til at støde andre med vores humor, er det 
sundt at holde fast i den – blot med tanke på, at 
man også sommetider må reparere, hvis den ram-
mer forkert.  

Sonja Elgaard 

BARE FOR SJOV 
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Vinter-tanker 
 
Vejret er ikke ligefrem inspirerende for glade tanker om 
dejlige oplevelser ude i naturen. Jeg kan kun komme på, 
hvordan jeg hjalp mit lokale pindsvin til at få fyldt dens fedt-
lager op, så den kunne falde i søvn for vinteren.  

 
– Jeg havde mødt den flere 
gange midt i december, hvor 
den var rundt i haven efter 
noget føde. Jeg fik anbragt en 
skål med kattemad, som vo-
res kræsne kat ikke ville spi-
se, ved indgangen til dens hi. 
Det forsvandt som dug for 
solen to gange. Tredje gang 

stod skålen urørt, så jeg kunne se, at den måtte være gået 
til ro.  
– Jeg kunne næsten også få lyst til at gå i hi, grundet vejret 
og Corona-situationen, med selv-isolering og indskrænk-
ningerne i sociallivet. Vejret fremkalder tanker fra forfatte-
ren Benny Andersens sang om måneden november med 
”Sjask – søle og sjap” – suverænt foredraget af Poul Dis-
sing på hans særegne facon. 
 
Oprettelse af Lægeurtehaven har tilført Endelave mange 
nye planter, som har spredt sig til andre dele af øen. Mest 
iøjnefaldende er nok ”Kartebollen”, som findes langs syd 
stranden.  
– Mindre kendt er nok ”Strand-kvanen”. Den kan i udseen-
de minde lidt om Bjørneklo, som vi heldigvis har fået udryd-
det de to steder, den fandtes. Uheldigvis bliver strand-
kvanen forvekslet af velmenende ø-turister, og de gør af 
uvidenhed, hvad man er forpligtet til over for bjørneklo, - 
hugger planterne om. Strand-kvanen findes kun langs grøf-
ten ned mod ”rednings-posten” i venstre side på de sidste 
100 m.  

 
– Planten kan anvendes til en speciel snaps. Bladene er 
gode til at blande i rabarbergrød, hvor de ophæver oxalsy-
ren, så tænderne ikke angribes. Der tales her om grusve-
jen gennem Louisenlund-skoven. – Lad denne sjældne 
plante stå og fortæl til dem, som ikke lige læser dette blad, 
hvad de har mødt. – Planten kan blive mandshøj med en 
stor skærm i toppen. – Det eneste andet sted jeg kender, 
hvor planten gror, er på Vest-
siden af Æbelø, altid langs et 
vandløb.  
Plantens botaniske navn er 
Angelica archangelica. 
 
 
 
 

Ude i haven fodrer jeg hver dag fuglene. Jeg har besøg af 
12 fasanhøner og tre kokke, og de kan opføre hele fore-
stillinger for at fortælle, at det er nu, de er sultne. Der 
kommer også 4-5 skovduer og en enkelt tyrkerdue. Tidli-
gere år har jeg også haft besøg af en stor flok grønirisker, 
men i år har de ikke vist sig.  

Ved at fodre med hele frø har jeg opelsket en meget stor 
flok af gråspurve, som andre steder var stærkt i tilbage-
gang. Det er meget få skovspurve, som kommer. De vil 
hellere have foder med knækket hvede. Musvitter og blå-
mejser er også meget aktive, og de henter deres andel af 
solsikkefrøene.  
 
En af mine lokale kaniner har også fået smag på frøkær-
nerne, og den sidder på spring, så snart jeg har strøet ud 
til fuglene. Den er næsten blevet helt tam, og sidder roligt 
og venter på, at jeg bliver færdig. Dyrene bliver også van-
det, så de altid kan få tørsten stillet. Når vandet fryser til, 
får de varmt vand serveret. 
 

Børge Birkmose 
 
 

Fakta om fuglefodring 
 
Jeg elsker også at fodre havens fugle. Der kan være man-
ge forskellige begrundelser for at fodre havens fugle. Jeg 
fodrer året rundt, fordi fuglene giver aktivitet og liv i vores 
have. Om vinteren gør jeg det også, fordi jeg gerne vil 
hjælpe fuglene nu, hvor føden er sparsom. Så får fuglene 
lige lidt ekstra energitilskud  
 
Uanset om du vælger et foderhus, foderbræt eller 
en foderdispenser, så har jeg lært, at fuglefodringen bør 
placeres et roligt sted i haven, hvor fuglene har et godt 
udsyn. For fodring af fugle tiltrækker også katte og rovfug-
le, der har udsigt til et nemt måltid.  

En placering ½-1 meter fra hækken og evt. buske er en 
god idé. Så er det ikke så nemt for katten at ligge på lur, 
og hæk/buske kan alligevel være et hurtigt skjulested for 
fuglene, hvis en rovfugl skulle svinge ind forbi.  

Og så er det også dejligt at kunne kigge på fuglene inde 
fra huset. Det er i øvrigt vigtigt jævnligt at tjekke, om fo-
derområdet trænger til rengøring. Regelmæssig rengøring 
er nemlig vigtigt for at undgå, at ekskrementer spreder 
sygdomme. 

Sonja Elgaard 

NATUREN LIGE NU 
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Foto: Danmarks Naturfredning 

Foto: natur.dk 

Foto: freepic.dk 

Foto: Fuglemandssnak.dk 
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Hvem boede i husene for længe siden. 
Søndermølle 26 + 28 

Her lå tidligere gården ”Kongsbo”, der i 1816 – 18 
flyttede ud til sin mark på østøen. I 1854 overtog 
Johan Schildknecht både gården og huset i byen for i 
1860 at sælge gårdstedet til bådskipper Frands Han-
sen, der kom fra Fyn og havde 7 børn med sig. 
Frands Hansen købte også nabogårdstedet matr. 
24c.                                                                                                                                    
Efter faderens død i 1879 overgår huset til nr. 6 af 
børnene, Carl Frandsen gift med Ane Marie Hansen. 
Parret fik 10 børn, hvoraf den ældste Frands Christi-
an i 1888 som 20-årig styrmand på ”Grev Friis” dø-
de på Barbados af gul feber eller giftige dampe fra 
lastrummet. 

 
Carl Frandsen flyttede til Hus-
mandsrækken, hvor han havde 
tre husmandslodder, og dobbelt-
huset i byen blev lejet ud til 
skibsfører Hans Carl Hansen, der 
boede i den ene halvdel med sin 
hustru Ane Kirstine Gylling og 
deres 3 børn. Familien flyttede i 
1885 til Vesterby 39, og i 1888 
omkom skibsfører Hans Carl 
Hansen på Barbados sammen 
med sin styrmand Frands Christi-
an Frandsen.   
 
En anden lejer er skibsfører Carl 
Jensen gift med Marie Oline 

Knudsen. De fraflytter huset efter kort tid. Ny lejer 
er skibsfører Niels Johan Edvard Hansen, gift med 
Sørine Olsen Smed – også denne familie flytter hur-
tigt ud. 
 
Søndermølle 26 + 28 har været udlejet i ca. 20 år. 
Matriklerne 23b og 24c har været lagt sammen og 
adskilt igen. I 1902 bliver 24 c delt og udparcelleret  
 

med en ny matrikel 24 d, der via en ny anlagt vej er 
adskilt fra de andre matrikler. Carl Frandsens søn 
Peder Vigo boede i huset med sin familie fra 1899 til 
1903, hvor Carl Frandsen solgte til sin svigersøn 
styrmand Søren Peder Carl Sørensen, født på Ny-
ord. Han dør allerede i 1918, og hans enke i 1946. 
 
Matrikel 23b blev handlet i 1913 til skibsfører Henrik 
Vilhelm Sørensen fra Nyord, gift med Anna Emilie 
Frandsen. Der var syv børn i ægteskabet, hvoraf 
den næstyngste Harald Sørensen blev øens skibsfø-
rer i en menneskealder.     

 
I dag bor Gudrun og Kurt Snor i den ene halvdel af 
huset (nr. 26), som de bruger til fritidshus.                         
I den anden halvdel af huset (nr. 28) boede Sofie 
Hoè indtil hun flyttede på plejehjem, og Knud     
Søvang brugte det til fritidshus. I dag ejes huset af 
Tove Yde, der er fastboende. 
 

Lotte Krogh  
Foto: Arkivfoto 

Gamle kulturplanter på Endelave 
 
Vi vil i løbet af foråret 2022 lave nogle højbede i 
museumsgården, som viser og fortæller historier-
ne om nogle af de gamle nytte- og prydplanter, 
der har været dyrket i øens haver før i tiden. 
 
Hvis nogen kender til nytte- og prydplanter der 
har været dyrket på Endelave i gammel tid, lokale 
navne, historier om planterne, billeder mm, vil vi 
meget gerne høre fra jer. Frø eller skud fra plan-
ter, der stadig findes og er direkte minder fra for-
tiden, modtages også meget gerne. 
 

Venlig hilsen 
Endelave Museum 

Kirsten Nielsen og Tove Yde  

ENDELAVES HISTORIE 
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Skibsfører  
Hans Carl Hansen 

ENDELAVE MUSEUM 

Nummer 28 tv.                 nummer 26 th. 

På billedet ses Emilie og Vilhelm Sørensens syv 
børn. Harald (Skipper) Sørensen står nr. tre  
(bagest fra venstre) 
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Skole på Endelave 4. del 
 
Inge Lise Eskildsen, gift Chammon, er datter af 
købmand Hans Carl Jørgen og Valborg Eskildsen, 
Kongevejen 15, hvor familien også boede. Fade-
ren døde allerede i 1947 og hendes moder stod 
pludselig alene med 6 børn. Hun drev dog selv 
købmandsforretningen videre.  
 
Inge Lise fortæller om sin skolegang på Endelave: 
Jeg husker, at jeg glædede mig rigtig meget til at 
komme i skole, for så lærte jeg at læse. Min sto-
resøster var fire år ældre end mig, og hun havde 
forskellige filmstjerner hængende på væggen op-
pe på det ene værelse, som var på loftet. Og hun 
havde jo læst om dem og kendte også navnene. 
Så den 1. april 1953 oprandt dagen, hvor jeg 
startede i 1. klasse hos frk. Hansen sammen med 
7 piger og 4 drenge. Frk. Hansen var en meget 
sød dame, der altid gik i kjole. Hun havde skinner 
på begge ben. Hun havde haft polio, og hun halte-
de, men jeg har aldrig oplevet, at vi gjorde nar 
eller mobbede hende. Sådan var hun bare, men 
jeg tror også, at det handlede om, at hun var rar, 
men også meget dygtig. 
 
Jeg husker især hendes håndarbejdstimer, hvor 
hun både fik lært os at sy og strikke. Og jeg kan 
også huske, at hun både kom i missionshuset og 
kirken, så hun har været en del af samfundet og 
de aktiviteter, der var på øen. Indre Mission stod 

dengang stærkt på øen. Vi havde altid morgen-
sang, hvor jeg også mener, der blev bedt Fader-
vor. Vi havde dansk, regning, geografi, historie, 
håndarbejde, bibelhistorie med katekismus og 
salmevers. Vi havde ikke gymnastik og heller ikke 
hjemkundskab. I de store klasser havde vi piger 
håndarbejde og drengene sløjd. 
 
Vi havde frikvarterer og legede så ude i gården. 
Jeg husker mest, at vi hoppede i svingtov og spille-
de bold med en, to eller flere bolde op ad muren. 
Jeg tror også, vi legede ”tag fat”, ”spark til dåse” 
og ”gemmeleg”. Der var kun nogle ribber, som vi 
kunne klatre op i, ellers ikke andre legeredskaber? 
Der var årlig overhøring, hvor forældrene kunne 
komme og overvære nogle timer, og ellers var det 
skolekommissionen og præsten, som kom og hør-
te, hvad vi kunne. Jeg husker især, at vi blev hørt i 
salmevers, som vi skulle kunne udenad. 
 
Da jeg gik i skole, var der en lærer, som hed Ny-
bo Andersen, som boede i embedsboligen midt i 
skolens stueetage sammen med sin familie. Han 
var gift, og de havde en lille dreng, som hed Per. 
Mens de boede på Endelave, fik de en søn mere. 
Desværre rejste de ret hurtigt fra øen. Herefter 
kom der en lærer, der hed Møller, hvis søn hed 
Svend, som jeg gik i skole med. Jeg har altid 
tænkt, at vi var mange børn på øen, da jeg var 
barn, og det var vi vel også. Bare i min klasse var 
vi 11 børn, og det har sikkert været gennemsnit-
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tet i de fleste klasser. Som voksen har jeg altid 
tænkt på, at vi børn jo kendte hinanden godt. Vi 
vidste, hvor de fleste boede henne, og hvem der 
var deres far og mor, og ligeledes hvem der var 
søskende til hinanden. 
 
Vi, der boede inde i ”byen”, så tit hinanden, når vi 
var ude at bade på havnen om sommeren eller 
ude at løbe på skøjter på gadekæret om vinteren. 
Så var der fælles håndbold om sommeren, hvor vi 
også var sammen med hinanden på tværs af klas-
serne og ligeledes til gymnastik i forsamlingshuset 
om vinteren. Så vi kendte virkelig hinanden på 
kryds og tværs. Men til trods for det var der jo 
altid en rigtig god veninde, som man helst ville 
lege med og helst ville have for sig selv. Af og til 
var vi på besøg hos hinanden for at lege sammen. 
Jeg husker også at have spist hos denne venindes 
forældre og i de lidt ældre klasser også sovet hos 
denne veninde. 
 
Hjemme hos mig var det sådan, at alle vi børn 
havde pligter, som vi skulle klare, før vi fik lov til 
at lege, så sommetider blev ens ønske om at lege 
ikke til noget, fordi pligterne skulle klares, og 
sommetider havde den veninde, man havde udset 
sig, også sine pligter at ordne. Men det var sikkert 
ens for os alle sammen. Alligevel oplevede jeg, at 
vi faktisk havde mange gode venner både her og 
der, og at det var en force at kende hinanden så 
godt. Der var dog også nogle drenge, som man 
var lidt bange for og derfor undgik at se eller væ-
re sammen med. Men det var ikke noget, som der 
blev snakket om.  
 
Jeg har altid været meget glad for at gå i skole, 
og jeg fik lov til at flytte op til min søster og svo-
ger i Horsens i 7. klasse for at gå på en skole der, 
for senere at kunne få en realeksamen. Men jeg 
havde svært ved skolen, for der var mange fag 
jeg ikke havde haft, og bare det at bo i en by i 
stedet for på øen var svært. Jeg længtes rigtig 

meget hjem, og kom kun hjem i 
weekenderne fra lørdag eftermid-
dag til søndag aften. Men der var 
ingen, som skulle vide det, for jeg 
havde jo selv ønsket mig dette. 
Men oplevelsen af ikke at høre til 
nogen steder var svær. Jeg fik dog 
min realeksamen i Horsens og se-
nere en uddannelse som sygeple-
jerske. 
 
Maja Schildknecht Hoé er datter 
af gårdejer Hans Schildknecht Hoé 
og Tove Schildknecht Hoé, og hun 
voksede op på gården Bremå, Øvre 
1. Maja fortæller om sin skoletid på 
Endelave: Det var en stor dag for 
mig at starte i 1. klasse i 1967. 
Sammen med min barndomsvenin-
de og nabo Inger og vores mødre 
cyklede jeg til skole. Vi havde vores 
pæneste kjoler på. Vi var 7 elever, 
der startede sammen, og vores 
klasselokale lå på 1. sal i ”den nye 
bygning”. 1. og 2. klasse blev un-
dervist i samme lokale, mens de 

ældre klasser op til 7. var fordelt i de to klasselo-
kaler i den gamle skolebygning ud mod Kongeve-
jen. 
 
I 1. klasse havde vi også timer, der kun var for 
vores årgang, når vi skulle lære alfabetet, reg-
ning mv.. Vi skulle også lære salmevers i begyn-
delsen af vores skoletid. Vi lærte ” I østen stiger 
solen op” udenad - vers for vers indtil den dag, 
hvor det heldigvis blev besluttet i undervisnings-
planen, at vi ikke skulle lære salmevers udenad 
mere.  
 
Vi blev undervist i skrivning, og skriften skulle væ-
re skråskrift. Jeg øvede mig i skrivebøger, hvor 
det gik op og ned på liner, men min skrift blev ik-
ke bedre. Jeg mistede modet gang på gang, når 
en side endnu en gang skulle viskes ud, fordi at 
det var for sjusket. Hjemme havde jeg set et brev, 
der var skrevet med formskrift, og jeg synes, det 
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August 1956 i anledning af lærerinde Frk. Hansens fratrædelse  
fra Endelave Skole. 
Set øverst fra venstre: Inge Lise Eskildsen, Kirsten Kodahl,  
Lilian Rasmussen, Inge Lise Hóe, Ella Larsen, Linda og  
Lajla Sundmand, Tove Knudsen, Elsebeth Jensen, Gunda Jensen,  
Birger Madsen, Hans Karl Eskildsen, Svend (Valle) Jensen,  
Gunnar Gylling Hansen, Svend Larsen. 

Maja (tv.) og Inger på vej til skole fra Bremå 
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var virkelig flot. Jeg spurgte min lærer, om jeg 
måtte skrive det i stedet. Svaret var, at så måtte 
jeg øve mig derhjemme, og vise, at det var pæne-
re, end det jeg kunne præstere i skråskrift. Det 
gjorde jeg, og læreren syntes, det så fint ud. Jeg 
skulle have tilladelse fra fastlandet og fra mine 
forældre, til at skrive formskrift i skolen, og jeg 
blev den første elev på Endelave Skole, der fik en 
skrivebog i formskrift.  
 
I de første år havde vi gymnastik på tværs af klas-
serne.  Pigerne for sig og drengene for sig. Men 
det ændrede sig i 3. eller 4.klasse, hvor vi ikke 
skulle have kønsopdelt gymnastik mere. Der var 
bare det, at der kun var et sted at klæde om og 
ligeså med bad. Vi klædte om sammen og gik i 
bad sammen, for det var det der blev sagt, og det 
havde vi respekt for. Pigerne havde håndgerning 
fra 2. klasse, og vi startede med at sy en pose i 
rødternet stof i hånden med alverdens sting og 
med navn på. I den pose havde vi vores igangvæ-
rende arbejde, indtil vi gik ud af 7. klasse. Imens 
havde drengene sløjd. I de ældre klasser fik dren-
gene også håndgerning, og pigerne kom med i 
sløjdlokalet. Træarbejde fangede ikke vores inte-
resse, og når der var andre gode ideer til, hvad 
timen kunne gå med, så var det nemt at overtale 
læreren. 

Da jeg startede i 1967 på Endelave skole, var der 
syv årgange fordelt i tre klasselokaler. Da vi kom i 
4. klasse, var der kun undervisning i to lokaler. Vi 
gik sammen med 5. klasse med 2 elever og 7 
klasse med 3 elever. Der var ingen elever i 6. 
klasse. I 4. klasse blev vi derfor lejlighedsvis un-
dervist i 7. klasses pensum. At tiltale lærerne ved 
fornavn, var helt utænkeligt og sådan var det i 
alle skoleår. Det var tiden ikke til endnu. Vi havde 

hr. og fru. Krogh i alle årene, og så var der andre 
lærere i kortere perioder. Vi havde i de tidlige 
skoleår fru og hr. Engholm. I 3. klasse havde vi 
frk. Jensen. I mine øjne havde hun det smukkeste 
mørke hår. Lærerne boede på skolen, og i frikvar-
terne gik de hjem til sig selv, og så var der fri leg 
i skolegården.  
 
I de første årgange fandt vi nu hurtig ud af, at vi 
ikke skulle provokere de store elever. Affaldstøn-
derne i skolegården var firkantede i metal og lug-
tede stygt. Provokerede man for meget, blev man 
”pakket” sammen af de store elever og lagt i tøn-
den – med låg på. Det oplevede jeg heldigvis al-
drig. Jeg fik respekt nok, ved at se det skete for 
andre. En af naboerne til skolen havde de bedste 
blommer som hang og fristede på træerne. Jeg 
husker ikke, hvem der fik ideen til, at de skulle 
smages og uddeles, uden af ejeren vidste det. Vi 
fik plukket rigelig med blommer, og da frikvarte-
ret var slut, og læreren kom ind i lokalet, fornem-
medes en god blommeduft. Der begyndte vi nok 
at blive lidt flove, indtil at en af os spurgte lære-
ren, om hun vil have nogle. Hun takkede ja, og så 
gumlede vi alle på blommer, mens vi blev under-
vist. Vi havde ikke tygget af munden, da der ban-
kede på døren og ind kom ejeren af blommetræ-
erne – ja så havde vi alle røde ører. Inklusive læ-
reren.  
 
Vi var fem elever i 7. klasse, der skulle konfirme-
res. Vi blev undervist i præsteboligen, og nu 
vendte salmeversene tilbage. Men alting lykkedes, 
og i april 1974 blev vi konfirmeret. Snart var det 
slut med Endelave Skole, og vi skulle fortsætte i 
overbygningen på Dagnæs Skole som det første 
hold. Alle vores forgængere i de ældste klasser 
gik i Glud Skole. Her var overbygningen nu ned-
lagt, og eleverne derfra kom til Juelsminde Skole. 
Endelave lå i Horsens Kommune, og rutebilen kør-
te direkte fra Snaptun til Horsens – så det passe-
de med, at vi var med der, selv om vi altid kom 
for sent. Vi havde en god tid på Endelave Skole, 
og det lykkedes mig at komme igennem de 7 år, 
uden at lære at strikke og kunne tabellen. Vi fem 
elever, der gik ud af Endelave Skole fra min år-
gang, er alle enten bosiddende eller har et som-
merhus på Endelave.  
 

Inge Lise Eskildsen, gift Chammon /  
Maja Schildknecht Hoé /  

red. Anders Grosen 
 
Foto: Inge Lise Chammon og  
Maja Schildknecht Hoé 

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 

 
 

Majas skoleskema i 3. klasse 
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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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Brandfoged Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 76 29 27 65 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  51 58 99 42 

Sygeplejerske  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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BIBLIOTEKET  KONGEVEJEN 26 

Døgnåbent - Selvbetjening 

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   76 29 27 65 
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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