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Snart 33 år på Endelave 
Jeg begyndte at komme på Endelave i ca. 1990. I starten kom min familie og jeg i Arne P’s hus, Sønder-
mølle 17. Vi kom der både sammen med familien Sørensen: Annette, Palle, Arne P. og Laura, men lånte 
også huset til selv at holde ferie i. Efter et par år købte Benny og Grete Kongevejen 68 (Kammas hus). Der 
blev det også til et par hyggelige sommerferier i telt i haven, indtil jeg i 1996 blev besnakket til at købe Villy 
Elektrikers hus; Kongevejen 20. 
Husets stand var nok nærmest det, man kunne kalde et håndværkertilbud og jeg købte  huset som dødsbo. 
Huset var fyldt med byggematerialer og påbegyndte projekter, så det var bare at gå i gang. Det blev til 
nogle år som fritids-øbo - med mange projekter i hus og have. 
  
Fast øbo for fuld musik 
I år 2000 flyttede familien permanent til Endelave. Min situation var ændret, da jeg var blevet selvstændig. 
Vi boede i Hedensted, hvor ingen i familien rigtig faldt til, så valget var relativt let, og der blev taget en hur-
tig beslutning. 
Nogenlunde samtidig flyttede Karen Lund og Jan Johnsen til øen (Karl Peters gård). Karen og jeg var begge 
musikere og talte om, at det kunne være spændende at lave en koncert på Endelave Havn i sommerferie-
perioden. Der var ikke så langt fra tanke til handling, så i 2001 så “Musik på Endelave” dagens lys for første 
gang. 
Det blev til 10 år med “Musik på Endelave”. Efter at Karen flyttede fra øen, blev Grete og Benny en stor del 
af ledelsen af arrangementet. 
Ét af de helt store trækplastre var at slå søm i en træblok. Jeg har ingen fakta på, hvor mange millioner 7” 
søm, der er slået i forsvarsløse trækævler på havnen, men det er mange. 
  
Musik i laden 
Sideløbende med “Musik på Endelave” opstod en ny idé: Musikarrangementer i Skippergårdens lade, hvor 
en lille gruppe (Lene, Jørgen, Sanne og jeg) startede med små koncerter. Meget rustikt og meget stem-
ningsfyldt. Arrangementsgruppen blev med tiden lettede udskiftet. 
Det blev til i snit 4 koncerter om året i sommertiden og mange fantastiske besøg på scenen - også af flere 
kendte navne som: Lasse og Mathilde, Mads Langer, Arne Würgler m.fl. 
For slet ikke at tale om en række opera-arrangementer med guidOpera, som Lene heldigvis stadig inviterer 
om sommeren. Jeg vil også lige nævne den tilbagevendende “Fællesnordiske Jamsession”, som stadig er 
anledning til fest og fornøjelige musikoplevelser. 
  
Fritid og bosætning 
Jeg har også aftjent min værnepligt på andre måder på Endelave, i beboerforeningen og andre foreninger, i 
bestyrelsen for “Danske småøer” osv. I min tid som selvstændig var kampen at få tele-monopolerne til at 
levere rimeligt bredbånd på småøerne - ét emne, som jeg havde stor interesse i, og som jeg ofte udtalte 
mig om alle de steder, jeg kunne komme til det. Det er blevet til nogle eksponeringer i medierne, så meget, 
at jeg på et tidspunkt blev gjort opmærksom på, at jeg på gangene på TDC’s hovedkvarter blev omtalt som 
“ham den irriterende fra Endelave”. 
Jeg har gennem tiden oplevet og deltaget i nogle af de man-
ge bosætningskampagner, der har været på øen og har tit 
tænkt på, hvilken virkning de har haft? Umiddelbart ser jeg 
et klart bosætningsmønster: Man holder ferie på øen, forel-
sker sig i Endelave, køber et fritidshus - og når muligheden 
byder sig, flytter man hertil permanent. Det giver selvfølge-
lig en højere gennemsnitsalder end i metropolerne, men er 
det egentlig et problem - eller kan det vendes til at være et 
aktiv for øen? Det kommer vi sikkert til at tale meget mere 
om. 

Lars Møller 
                                        
 

Stafetten går videre til: Mette Køhler Foto: Lars Møller 
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Den nye bestyrelse 
Leif Jørgensen, Dorte Knudsen, Danna Borg og 
Mike Thygesen var på valg og blev alle genvalgt. 
Den ny bestyrelses konstituerede sig efter gene-
ralforsamlingen således: 
 

• Formand Leif Jørgensen (medlem af Færgeud-
valget) 

• Næstformand Jørgen Ulvund (Ø-repræsentant) 

• Kasserer Mike Thygesen (medlem af Færgeud-
valget) 

• Medlem Poul Bækbo 

• Medlem Jens Kjær 

• Suppleant Danna Borg 

• Suppleant Dorte Knudsen 
 
Revisorer og suppleant 
Maja Hoe og Palle Dupont blev genvalgt som 
revisorer og Monica Birkmose blev genvalgt som 
revisorsupleant. 
 
Ø-repræsentant og suppleanter 
Jørgen Ulvund blev valgt som Ø-repræsentant – 
suppleanter blev Pia Winther og Lars Møller. 
 
Repræsentant og suppleant til Landsby-rådet 
Lars Herlev blev valgt som repræsentant og Han-
ne Nyholt som suppleant. 
 
Foreningens beretning i sin fulde længde kan fin-
des på Endelave Beboerforenings hjemmeside 
WWW.endelavebeboerforening.dk 
 
Færgen  
Færgen er vores livline er og skal altid have høje-
ste prioritet! Leif Jørgensen og Mike  
Thygesen er løbende i dialog omkring alle forhold 
med færgeledelsen. Dette sker ved  
5–7 årlige møder, ligesom der er dialog omkring 
alle de udfordringer, der opstår løbende.  
 
Vi har et rigtig godt samarbejde med færgeledel-
sen og er med i alle væsentlige beslutninger – vi 
får ikke altid vores ønsker gennemført, men der er 
altid mulighed for en drøftelse af udfordringerne. 
 
Bestyrelsen opfordrede alle i brugere om at kon-
takte bestyrelsen, når I får gode ideer, hvis/når 
der opstår uhensigtsmæssige situationer – så vil 
bestyrelsen sørge for at tage det op med færgele-
delsen. 
 
Mulighed for Galleri ”MF Endelave”! Hvis du øn-
sker eller kender nogen, der kunne tænke sig at 
bruge færgen som et sejlende galleri, er dette 
muligt. Kontakt bestyrelsen, så vil vi facilitere en 
kontakt til færgeledelsen. 
Bemærk at vi har ”ret” til 2 kulturfærger pr. år – i 
2022 er begge blevet bevilget: én til Palsgårdstu-
ren og én i forbindelse med det spændende ny 
kulturtiltag:  
Endelave Americana Music Day den 6 august 
2022.  
 
Hvis du går med en god ide for brug af kulturfær-
ge i 2023, kan du kontakte Beboerforeningen. 
 

Færgens 25-års jubilæum blev desværre udsat 
pga. Corona. Vi arbejder på en ny dato! 
 
Nyt fra Sammenslutningen af Danske Småøer 
(SaDS) 
Jørgen Ulvund gav et nuanceret indblik i de mange 
forskellige møder, han har deltaget i. 
Vi skal være endnu bedre til at udnytte de mulig-
heder, som vores medlemskab af SaDS giver. Jør-
gen blev genvalgt til at være Endelaves repræsen-
tant indtil 2023, og bestyrelsens opfordring til at 
Endelave har flere deltagere i møderne i SaDS re-
sulterede i, at vi fik valgt to suppleanter, det blev 
Pia Winther og Lars Møller. 
 

Ny erhvervsgruppe på Endelave 
Leif Jørgensen og Jørgen Ulvund er i gang med at 
etablere en erhvervsgruppe. Når faciliteringsfasen 
er overstået, er det meningen, at Erhvervsgruppen 
skal være selvkørende og ikke en del af Endelave 
Beboerforenings ansvarsområde. Bjarne Ottesen 
vil indkalde til næste møde og alle interesserede 
erhvervsdrivende opfordres til at tage kontakt til  
Bjarne Ottesen.  
 
Den ny færge 
Endelave skal have en ny færge indenfor de næste 
3–5 år. Endelave Beboerforening vil være en aktiv 
del af processen i samarbejde med Horsens Kom-
mune og alle, der benytter færgen!  
 
Endelave Beboerforening har pointeret at den 
fremtidige færge ikke skal forringe kapacitet og 
kvalitet i forhold til M/F Endelave. Beboerforenin-

NYT FRA BEBOERFORENINGEN 
 

ENDELAVEBLADET  //  20. ÅRGANG 2022 



 

4 

gen vil blive indkaldt til møde om projektet i løbet 
af første kvartal 2022, hvorefter der vil blive 
iværksat en brugerundersøgelse for at få afsøgt 
brugernes behov og ønsker for en ny færge. 
 
Endvidere arbejder bestyrelsen på at danne en 
supportgruppe til færgeudvalget, hvor følgende 
har meldt sig: Erik Filsø, Thomas Krog, Jacob 
Eskildsen, Poul Bækbo og Karsten Kragh Hansen.   
 
Hjemmepleje – Lægedækning – Syge-
plejedækning  

• Bestyrelsen havde i efteråret i samarbejde med 
Horsens Kommunes syge-/hjemmeplejeafdeling 
planlagt et borgermøde med Regionen med hen-
blik på at drøfte øens udfordringer og løsninger 
på kort og langt sigt. Mødet er blevet udskudt til 
foråret. 

• Der har været et par uheldige hændelser, hvor 
Horsens Kommune ikke har kunnet opretholde 
den lovede tilstedeværelses af sygeplejerske. 
Endelave Beboerforening har haft kontakt til 
kommunen. 

• Der vil blive afholdt et borgermøde den  

1.  april 2022 kl. 10.00–12.00 i 
skolens gymnastiksal med deltagelse af de le-
dende sundhedsansvarlige fra kommune og re-
gion – indbydelse følger. 

 
Vand og Bioscape  

• Beboerforeningens bestyrelse har endvidere væ-
ret i dialog med SAMN omkring den nylige drik-
kevandforurening og spurgt ind til både kommu-
nikationsveje og til kommunens beredskabsplan, 
såfremt en mere alvorlig forurening eller total 
nedlukning af forsyningen på øen skulle opstå. 

• Endelig har bestyrelsen i efteråret været i kon-
takt med kommunen omkring det nye EU-
BioScape projekt, der jo primært berører øens 
lodsejere, men også er af stor interesse for alle 
øens beboere med hensyn til fremtidens drikke-
vandskvalitet og forsyning. 

 
Familieboliger/ældrevenlige boliger  
Så er det ganske vist, fire ældrevenlige boliger på 
Endelave er på vej.   
Opførelsen af husene begynder i sommeren 2023 
og vil være færdig til indflytning i sommeren 
2024.  
 
Odinsgården er bygherre. Samlet byggepris for de 
fire boliger (to dobbelthuse) 8.788.000 kr. 
 
Der er tale om to dobbelthuse, som hver har en 
bolig på 105 m2 med i alt fire værelser og en må-
nedlig husleje 8.560 kr. samt en bolig på 90 m2 
med i alt tre værelser og en månedlig husleje 
7.340 kr. 
 
Depositum er på tre måneders husleje i indskud, 
en måneds forudbetalt husleje og diverse tillæg/
oprettelse. 
 
Husk at melde dig ind Odinsgården, hvilket er en 
betingelse for at kunne komme i betragtning til de 
nye lejeboliger.  

Spørgsmål omkring boligerne kan rettes til Jens 
Kjær fra Endelave Beboerforening. 
 
Sociale arrangementer 
Vi har desværre ikke kunnet gennemføre  
vores fantastisk hyggelige Bankospil i over to år 
på grund af COVID-19, men vi satser hårdt på at 
afholde Banko igen i juli 2022 og i uge 42, lige-
som årets skum- og fodboldfestfest meget gerne 
skal gentages i juli 2022.  
 
Andet 
Bestyrelsen har været så heldige at få overdraget 
syv-binds-værket "De Danskes Øer" og "De Dan-
skes Land" af Achton Friis og Johs. Larsen. Vær-
ket ligger nu tilgængeligt på skolen.  
(Det er dog Endelave Museumsforening, der har 
modtaget de spændende værker). 
 
STØT ENDELAVE BEBOERFORENING 
Et medlemskab i 2021 koster for øens beboere og 
sommerhus beboere kr. 100.- pr person. Pensioni-
ster og støttemedlemmer kr. 75.- 
Kontingentet kan betales til en af medlemmerne af 
bestyrelsen, eller indbetales på  
konto 8130-6582022516  
       med navn og adresse /telefonnummer 
 
Der kan også betales på MobilPay 71917  
       med navn og telefonnummer. 
 

På vegne af bestyrelsen 
Mike Thygesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MULDVARP OBSERVERET PÅ ENDELAVE 
 
For første gang nogensin-
de er der observeret 
muldvarp på Endelave. 
Indtil nu har vi været  
forskånet for de grimme 
muldvarpeskud i øens  
haver, men en læser har 
sendt billedet herunder 
som dokumenterer, at der 
er muldvarpe i hendes  
have  
 

Redaktionen 

NYT FRA BEBOERFORENINGEN 
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Det er ganske vist….. 
 

Vi er godt på vej ind i år 2022, og nogle har  
måske tænkt på, at det er tre år siden, der sidst 
blev sat en øl ind i rækkefølgen af Endelave øl? 
 

Jeg tænker selvfølgelig på 

 
Og det er sikkert og vist, at den nye Endelave 
bryg er i produktion, og snart kommer til øen – 
måske også til påske. 
 
Det nye bryg har fået titlen Endelave HuBi 22, og 
bag det særlige navn gemmer sig to ord: humle 
og bi, som altså er blevet til HuBi 22. Det er en 
såkaldt fusionsøl, hvor de to ophavsmænd (Kim 
Vind og Klavs Hornum) har leget med at kombine-
re en IPA-type og en Honey Ale.  
Som i de tre andre Endelave-øl, er Hubi22 også  
tilsat ingredienser fra øen. Denne gang Endelave 
honning fra de brune bier samt hyben og havre. 
 
Skænket i glasset får man et prægtigt skum, en 
fantastisk duft og en flot mørkgylden farve. Når 
brygget først har indtaget mundhulen spreder der 
sig en behagelig smag af malt og humle, flot 
”pakket ind” i en meget svag honningsødme, der 
balancerer den bitre humle. Bitterheden dukker 
op, når brygget bevæger sig fra mundhulen og 
ned i svælget (at smage bitterheden, kræver at 

man synker brygget  ). Der er tale om et bryg, 
der passer perfekt ind i det nuværende trekløver. 
 
Vi forventer at alle fire øl kan købes hos Købmand 
Henry, på Kroen, på Havnegrillen og i Lægeurte-
haven. I skrivende stund vides ikke om flere vil  
tage den med i deres sortiment. Som altid vil det 
kun være muligt at købe Endelave øl på Endelave! 
 
Vi håber, I vil tage godt imod det seneste skud på 
stammen af Endelave bryg. 
 

Klavs Hornum,  
Endelave Bryggerlaug 

 
 
 
 
 
 
 

ENDELAVE BRYGGERLAUG 
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KALENDEREN  

BORGERMØDE OM HJEMMEPLEJE- LÆGE-
DÆKNING - SYGEPLEJEDÆKNING 

Fredag den 1. april kl. 10.00-12.00 i 
gymnastiksalen 

KROENS ÅBNINGSRECEPTION 

Søndag den 3. april kl. 12.00 og 
frem hos Endelave Kro og Gæstgiveri 

HEIDI LUND UHRSKOV HAR BOGSIGNERING 

Lørdag d. 16. april, kl. 10.00-12.00 
hos Hanne Fabrin, Butik Englefryd 

GENERALFORSAMLING ENDELAVE  
FRITIDS– OG KULTURFORENING 

Lørdag d. 16. april, kl. 13.30 på Hav-
fruen, Endelave Camping 

GENERALFORSAMLING FORENINGEN  
ENDELAVE SKOLE 

Lørdag den 23. april kl. 11.15 i gym-
nastiksalen 
LÆGEURTEHAVENS ÅBNING 

Søndag den 1. maj kl. 13.00-15.00. 

ORIENTERING OM MENIGHEDSRÅDSVALG 

Tirsdag den 10. maj kl. 19.30 i Præste
– og sognehuset. 
GRUNDLOVSDAGSMØDE 

Søndag den 5. juni kl. 12.00-15.00 i 
Lægeurtehaven. 

2013 Endelave Bryg 13  
 Extra Strong Bitter  
 Hvede fra Endelave 
 
2016 Endelave Tang 16 
 Pale Ale 

 Tang og hvede fra  
 Endelave 
 
2019 Endelave Vit 19  
 Witbier 
 Svedje Rug fra Endelave 
 
2022 Endelave HuBi 22 
 Fusionsøl 
 Honning, hyben og havre  
 fra Endelave 

Stor og      tak, tak til alle  
vores gæster, som gjorde vores 
sølvbryllupsdag uforglemmelig. 
 
        Kærlig hilsen Merethe og Arne 

TAK FOR OPMÆRKSOMHED 

Foto: Privat 
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Nye forpagtere på kroen 
Nu kan vi endelig officielt løfte sløret for navnet på 
de nye forpagtere af Endelave Kro. 
 
Om ganske få dage starter Marie og Frederik Mejl-
vang Ipsen på Kroen og er klar til at give den fuld 
hammer til en travl sommersæson. 
 
Marie og Frederik kommer begge med solid baga-
ge bestående af stor erfaring fra køkken- og re-
staurationsbranchen. Marie som udlært kok, og 
har arbejdet på Café Gran og Det ny Kronborg i 
Horsens samt juniorlandsholdskok og Frederik, 
snart udlært kok og vinder af DM i catering og 
smørrebrød og har arbejdet ved NorEvent i Ran-
ders 
 
Måske ved nogen af jer, hvem Marie er, da hun er 
datter af Anja og Søren Ipsen, der har sommerhus 
på Lynger. Hun er derfor kommet på Endelave he-
le sit liv og kender øen ud og ind. I de senere år 
har hun trukket Frederik med til Endelave, og han 
er også blevet rigtig glad for øen. 
 
Marie og Frederik flytter ind på Kroen sammen 
med deres datter Frida på knap et år, og de glæ-
der sig rigtig meget til at komme i gang, og ser 
frem til at sørge for dejlig mad og oplevelser til 
alle gæster i hyggelig atmosfære på vores alles-
ammens Kro. Det vil I høre meget mere til meget 
snart! 
 
Vi håber, at alle vil tage rigtig godt imod vores nye 
forpagtere, og være med til at bakke om dem og 
deres nye ideer og projekter med Kroen. 
 

Mange glade hilsner fra 
Bestyrelsen  

Anders Møller-Agersnap 
 

Og her kommer en hilsen fra de nye forpagte-
re 
 
Hej med jer! 
 
Vi er nu klar til endeligt at kunne råbe højt, at vi 
er Endelave Kros nye forpagtere! 

Vi hedder Frederik og Marie og bor i Horsens sam-
men med vores datter Frida på knapt et år, som 
også vil være at finde på kroen. Marie er uddannet 
kok og Frederik er godt på vej. 
 
Marie har kendt Endelave fra sommerhussiden he-
le sit liv og Frederik faldt også for øen, da han be-
søgte den for første gang. Vi ved, at Endelave er 
noget helt særligt og derfor måtte vi simpelthen 
bare kaste os ud i det, da kroen blev en mulighed! 
Der er en masse gode ting ved kroen, som vi ger-
ne vil bevare og måske bygge videre på - på vores 
egen måde  
 
På menukortet kommer der til at være gamle ken-
dinge som en æggekage med det hele, men også 
et stykke smørrebrød med rørt tatar vil være at 
finde. Vigtigst af alt vil alt være lavet fra bunden 
med masser af kærlighed og med så mange lokale 
råvarer fra Endelave som muligt. 
 
Vi glæder os til at hygge om vores gæster med 
god mad og personlig betjening. Hertil vil vi rigtig 

gerne invitere til åbningsreception søndag 
den 3. april kl. 12.00 og frem.  
Her vil være bobler og en lille bid mad. 

Vi håber at se jer! 
Marie og Frederik 

ENDELAVE KRO OG GÆSTGIVERI 
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FORENINGEN ENDELAVE SKOLE 
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Generalforsamling 
 
Foreningen  
Endelave Skole  
afholder general-
forsamling 

 
 
 

Lørdag den 23. April 2022 kl. 
11.15 i gymnastiksalen 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Valg af dirigent.  
Valg af stemmetællere. 
Formandens beretning. 
Regnskabsaflæggelse. 
Behandling af indkomne forslag. 
Fastsættelse af kontingent. 
Godkendelse af budget. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte da-
ge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægts-

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. 

ændringer, der ønskes behandlet, skal være besty-
relsen i hænde senest tre uger før generalforsam-
lingen. 
 
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlin-
gen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Som medlem kan optages enhver, som 
har fast ejendom eller folkeregisteradresse på En-
delave. Medlemskab kan opnås ved registrering 
ved ankomst til generalforsamlingen.  
 
Prisen på indmeldelsesbeløb har til dato været fast-
sat til 0 kroner.  
Det er efterfølgende op til generalforsamlingen jf. 
pkt. 6 at fastsætte fremtidigt kontingent. 
 

Sekretær 
Kiss Nøhr 
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 2019 2020 2022 2021 

JANUAR 2500 2681 2629 2838 

FEBRUAR 2410 2605 2873 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 5502 79434 

FÆRGEFARTEN 
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Her kommer de nyeste passagertal  
 

Venlig hilsen 
Endelave Færgefart 

NYT NYT NYT 
Fremover skal du betale begge veje 

Fra den 1. maj 2022 bliver der indført betaling i 
begge retninger.  

Den samlede pris for sejlturen er den samme, 
men bliver nu delt i to.  

Venlig hilsen 
Endelave Færgefart 

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 færge-
personale. 

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

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

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

• Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager 

og afsender. 

Foreningen Endelave Skole har fået fat i flotte sto-
le, der ikke skulle anvendes mere og har indkøbt 
dejlige borde, så nu står mødelokalet på 1. sal i 
skolens bagbygning i superflot form. 
 
 

Husk, at du booker mødelokalet og i øvrigt sko-
lens faciliteter ved henvendelse til Bente Skov-
gaard på info@endelaveskole.dk 

 
 
Foto: Ib Elgaard 

 

MØDELOKALE PÅ SKOLEN 
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Ø-LIVET I 70-ERNE 
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Ø-livet i 70’erne krydret med magiske pande-
kager 
Uddrag af pressetekst fra Skriveforlaget. 
 
Den 7. januar udkom Heidi Lund Uhrskovs nye 
børnebog Johanne og Pandekage Amalie, som ta-
ger læserne tilbage til 70´erne og den lille ø Ende-
lave i det sydlige Kattegat. Her bor Johanne med 
sine forældre og lillesøster Klara. De elsker livet 
på den lille ø, og de elsker naboen Pandekage 
Amalie og hende magiske pandekager. Endelave 
er et rart sted, hvor nærvær og tryghed findes i 
rigelige mængder. Netop det nærvær, der findes 
på de små øer, ville forfatteren gerne have frem i 
bogen. Hun har selv købt den ”gamle skole”, som 
hun bruger som sommerhus og hun kan mærke 
den ekstra ro, som livet i søkantsdanmark giver. 
 
Johanne og Pandekage Amalie, illustreret af Heidis 
søster, Christa Lund Herum, henvender sig pri-
mært til de 8-12- årige og fungerer godt til oplæs-
ning eller selvlæsning. Det er den første bog i en 
serie på fire, som hver har sin årstid som omdrej-
ningspunkt. 
 
Heidi Lund Uhrskov husker med glæde tilbage på 
sin barndoms sommerferier på Endelave i 70’erne. 
Her var masser af tid til leg uden forstyrrende mo-
biler og IPads. Disse ferier har været en stor inspi-
ration til Johanne og Pandekage Amalie. I en test 
 

skoleklasse er bogen blevet 
læst højt og børnene kunne 
sagtens blive enige om, at 
Endelave virker som et dej-
ligt sted at være. 
 
Bogen kan købes hos  
boghandleren, på net, og 
hos www.skriveforlaget.dk 
 

Inge Grosen 
Redaktionen 

 
 
Heidi Lund Uhrskov  
kommer hos  
Hanne Fabrin i  
Butik Englefryd  

lørdag den 16. april kl. 10-12  
og signerer bøger. 

http://www.skriveforlaget.dk
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Generalforsamling i EFK 
EFK afholder sin årlige generalforsamling påskelør-
dag, den 16. april 2022 kl. 13.30 på Cafe Havfru-
en. 
 
På sidste generalforsamling den 18. september 
2021 var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, nem-
lig Birthe Olsen, Leif Jørgensen og Jens Marthin 
Sørensen. Alle tre genopstillede og blev genvalgt. 
Birthe og Jens Marthin modtog dog kun valg på 
den betingelse, at de kan trække sig fra bestyrel-
sen ved næste ordinære generalforsamling i 2022. 
Til den tid er Manuela Knudsen og Niels Johan D. 
Andersen på valg – ingen af dem ønsker at genop-
stille. 
 
Vi står derfor med et alvorligt problem, da vi skal 
finde mindst 4 kandidater til bestyrelsen, der vil 
stille op ved valget påskelørdag 2022. Indtil videre 
har der ikke meldt sig nogle kandidater – men det 
kan jo stadig nås. 
 
MEN hvis nu der ikke melder sig nogle kandidater, 
hvad så?  
 
Ifølge vedtægterne skal der jo være en bestyrelse 
på 5 medlemmer. Er det ikke muligt at få en så-
dan bestyrelse, skal foreningen vel opløses? I så 
fald skal dette ske i henhold til §14 i EFK’s ved-
tægter, som lyder: 
 

§14. 
 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted 
på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 
af medlemmerne er mødt, og ¾ af disse 
stemmer herfor. Er det påkrævede antal 
medlemmer ikke til stede, indkaldes til en 
ny generalforsamling med normalt varsel. 
Her afgøres spørgsmålet ved simpel stem-
meflertal, uanset de fremmødtes antal. 
Foreningen formue vil i dette tilfælde blive 
indsat på foreningens bankkonto, og skal 
henstå i 3 år. Hvis der ikke inden disse 3 
års udløb opstår ønske hos beboerne om at 
genoprette foreningen, skænkes formuen 
til et formål, som kan komme beboerne på 
Endelave til gode. 
Efter disse retningslinjer træffer bestyrel-
sen beslutning allerede på opløsningstids-
punktet om beløbets anvendelse. 

 
Hvis der ikke er fremmødt 2/3 af foreningens 
medlemmer på en årlige generalforsamling i 2022, 
skal der indkaldes til en ny generalforsamling med 
mindst tre ugers varsel, hvor der fremsættes for-
slag om foreningens opløsning. 
 
Der er sket meget, siden EFK blev stiftet in 1998. 
Dengang kunne sommerhusejere ikke være  
medlem af Endelave Beboerforening og havde  
derfor ikke nogen ”stemme” igennem denne. Det 
blev muligt gennem EFK. I dag kan sommerhus-
ejere blive fuldgyldige medlemmer af beboerfor-
eningen, så man kan argumentere, at EFK’s rolle i 
den sammenhæng er udspillet.  
 
Af forskellige grunde, har EFK ikke haft mange 

arrangementer i de senere år. Det vil dog være 
en skam, hvis de arrangementer, foreningen har 
haft forsvinder helt, men de kan måske overtages 
af andre foreninger, enkeltpersoner eller forret-
ningsdrivende på øen. 
 
Ses vi til generalforsamlingen – og stiller du 
op til bestyrelsen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFK indkalder til generalforsamling  
 

Lørdag d. 16. april 2022, kl. 
13.30 på Havfruen, Endelave Camping 
 
Dagsorden:   
 
1.  Valg af ordstyrer 
2.  Formandens beretning  
3.  Gennemgang af regnskab  
4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer  
 På valg er:  
 Manuela Knudsen og Niels Johan D. Andersen 
5.  Valg af suppleant.  
6.  Valg af én revisor 
7.  Valg af én revisorsuppleant  
8.  Behandling af indkomne forslag 
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen og kan  
 indleveres til Birthe Olsen, Vesterby 41B, Endela-
ve, 8789 Endelave, eller mailes til   Niels  
 Johan D. Andersen på privat@olefaurskov.dk. 
9.  Eventuelt 
 

Med venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen  
Niels Johan D. Andersen 

 
 

SOMMERMARKED på Endelave 
Kære endelavitter og sommerhusbeboere 
 
Så skinner forårssolen – og mange af os får travlt 
med at fjerne vinterens snavs, rydde op i gemmer-
ne og få styr på alt det, der har hobet sig op i ga-
ragen eller skuret.  
Derfor vil vi allerede nu opfordre dig til at tænke 
på det fælles sommermarked, før du smider dine 
ting ud – hvad enten du selv vil have en bod eller 

indlevere til det fælles loppebord  . 
Det kan også være, at du skal til at planlægge di-
ne næste kreationer til salg på markedet? 
 
Vi glæder os til vi ses onsdag d. 13. juli (uge 
28). Du hører nærmere om tilmelding til boder 

osv., når vi nærmer os.   
På vegne af Sommermarkedgruppen 

Birgitte Aagaard 

ENDELAVE FRITID OG KULTUR 
 

ENDELAVEBLADET  //  20. ÅRGANG 2022 

SOMMERMARKED 

mailto:privat@olefaurskov.dk
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Den nye bestyrelse 
 
Der har været generalforsamling og den nye  
bestyrelse har konstitueret sig således: 
 

 Lone Kau, formand 

 Birthe Olesen, kasserer 

 Maja Hoe, sekretær 

 De øvrige i bestyrelsen er: 

 Niels Jørgen Andersen, der modtager genvalg 

 Eloneh-Gaia Klit Malm, som er nyvalgt 

 Lotte Kronborg fortsætter som suppleant. 
 
Savner du at få jord under neglene, så har du 
muligheden nu! 
Ca. en gang om måneden, vil der blive arrangeret 
en arbejdsdag i lægeurtehaven. Bestyrelsen vil 
selvfølgelig deltage, men vi vil rigtige gerne have 
flere frivillige med, som har lyst til at hjælpe til 
med holde haven, så den kan stå skarp og præ-
sentabel.  
Datoer for arbejdsdage vil blive oplyst på lægeur-
tehavens hjemmeside og på Facebook. 
Vil du gerne hjælpe og have direkte besked, må 
du gerne kontakte en fra bestyrelsen. 
 
Fredag den 4. marts havde vi første arbejdsdag. 
Der blev arbejdet hårdt med både større og min-
dre projekter. Lægeurtehaven gav frokosten til 
alle fremmødte. 
 
Ønsker du at støtte Lægeurtehaven med et med-
lemskab, så kan det købes for 75 kr. pr. person. 
Beløbet kan betales på MobilPay nr. 65066. 
 
Hvis du gerne vil følge med i, hvad der sker i læ-
geurtehaven, så se datoerne for arrangementer i 
lægeurtehaven her i bladet og på 
www.oenendelave.dk 
 
Sæt X i kalenderen 
Arrangementer i Lægeurtehaven de næste 12  
måneder: 
 
Havens åbning 1. maj kl. 13.00–15.00 
Grundlovsmøde 5. juni kl. 12.00-15.00 
Æblekagedag 19. oktober kl. 13.00-16.00 
Julemarked 26. november kl. 13.00-16.00 
Generalforsamling 25. februar 2023 kl. 11.15 

Maja S. Hoe 
For bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glimt fra arbejdsdagen fredag den 4. marts 
 

 

LÆGEURTEHAVEN 
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Foto: 
Birgit Juel 
Martinsen 
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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 
 

 

april - maj 2022 

 
 

SJÆLESORG 
 
Sjælesorg 
Hvis man lider af en sjælesorg, så er det ikke altid man kan se det på det ydre. Det er lettere med et brækket ben, det kan alle få øje 
på. Men sjælen er anderledes end kroppen. 
 
Hvad sjælen helt præcis er, kan man have forskellige opfattelser af, og har haft det op gennem historien. Fælles er at det er noget 
inden i os som vi ikke kan måle og veje, men som samtidig er virkeligt for os. Man har prøvet at finde sjælen i kroppen, nogen prø-
vede at veje et menneske lige før døden indtrådte og så lige efter, for at finde ud af hvor meget sjælen vejede. Men sjælen er stadig-
væk luftig eller åndelig. Sjælen er forskellen på noget levende og noget dødt. Selv om det jo stadig er en stor diskussion om træer 
har en sjæl. Hvis de har er det jo en forbrydelse at fælde dem, de skal have lov at dø lige så naturligt som os. Og når de så er afsjæle-
de, kan vi bruge dem som brænde.  
 
Krop og sjæl er et makkerpar der betegner et levende væ-
sen. Det er to ord som ikke skygger for hinanden, vi kan 
ikke forestille os en krop uden sjæl eller en sjæl uden 
krop. Og dog. For møder vi ikke fra tid til anden menne-
sker eller dyr vi synes er sjælløse. Og mange har også 
mødt spøgelser, som jo må være sjæl uden krop. Men 
huse kan jo også ha en sjæl; lande kan have en folkesjæl. 
Så sjæl er et vidt begreb, det er flyvsk.  
 
Men samtidig så er vi jo nok enige om hvad det er; uden 
at vi kan beskrive det i kendte billeder og termer. 
 
Sjæl og krop er to sider af et menneske. Hvis man bliver 
skoldet i ansigtet, så får man ar, man skifter udseende, det 
kan være svært at kende sig selv i det ydre. Men vi kan 
godt blive ved at leve med den samme sjæl, på trods af 
arret. Vi forandrer os ikke i vores menneskelighed. 
 
Hvis vi får voldsomme ar på sjælen, og det ved vi godt kan ske, så kan man ikke se det i spejlet. En hjemvendt soldat med PTSD 
ligner for andre sig selv. En der har været flygtning fra en krigszone ligner et almindeligt menneske, men bærer samtidig på noget 
ubærligt i sin sjæl. Men også andre, umiddelbart mindre tildragelser kan sætte sig i vores sjæl. Og det viser sig ved at vi ikke kan 
kende os selv. Vi kan ikke forstå vores egne tanker og handlinger. Og vi har et inderligt håb om at vi må blive hele igen. Må blive 
os selv, blive til den enhed vi synes vi har været tidligere.  
 
Det kan være svært at tale om, for det er så ukonkret. Vi kender ikke et lægemiddel der kan genoprette det der er gået i stykker. Og i 
sidste ende kommer en sjælesorg til at påvirke vores krop; som kropslige skavanker og sygdomme vil påvirke vores sjæl. For de to 
sider er uadskillelige dele af at være menneske, at være et levende væsen. 
 
Det er kristendommens tanker om sjæl og krop. Og hvis man læser det nye testamente, så handler den bog primært om dette. Aner-
kender at sjælen er uløseligt forbundet til os. Ja, at vi ikke er, uden sjæl og krop. 
 
De fleste ved nok at man kan opsøge en præst hvis man vil ha en sjælesørgerisk samtale. Og det er ikke fordi vi har kigget dybt i 

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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 kroppen for at lokalisere sjælen. Og vi har ikke et quickfix, nogle ord der kan få alting til at falde på plads. Men vi har tid, vi har 
ører. Og med udgangspunkt i Biblen tror vi at vi alle er besjælede væsner, der bliver lykkelige når vi bliver hele. At det er vores in-
derste ønske. Og en tro på at kærligheden til andre kan have en helende kraft. Ligesom det også kan være helende at føle, mærke, 
sanse tage imod den kærlighed der rækkes dig. Også selv om vi ikke synes vi er værdige til at modtage den, hvis vi har gjort vor 
næste ondt.  
 
Motivet på det store billede på altertavlen i kirken er Jesus der er på besøg hos Martha og Maria. Maria sidder og lytter, mens Mar-
tha er på vej med noget at spise og drikke til Jesus. Sjælen og kroppens behov bliver beskrevet. Og Jesus siger jo til dem, en gang 
Martha spørger, at Maria har valgt den gode del. At sjælens behov skal have prioritet for kroppens. For kroppen er ofte god til at 
sørge for sig selv. 
 
Sjælesorg på Endelave 
Man kan ikke se på folk om de har en sjælesorg. Heller ikke når man er præst. Jeg vil gerne komme til jer hvis I har bryg for/lyst til 
en snak med præsten. Jeg forsøger at komme lidt omkring når jeg er på øen en del torsdage. Men hvis du nu kontakter præsten, så 
finder vi hurtigt en tid. Eller sig til en fra menighedsrådet at du gerne vil ha besøg, så er jeg sikker på at de giver beskeden videre til 
mig. 
 

Jens Peder Baggesgaard       

 
 

 
 
 

 
 
 

APRIL 

 
 
 
 

søndag d. 10.  Palmesøndag 
 Jesper Hyldahl 
 
torsdag d. 14. Skærtorsdag 
kl. 19.30 Karen Holdt Madsen 
 
fredag d. 15. Langfredag 
 Karen Holdt Madsen 
 
søndag d. 17. Påskedag 
 Jens Peder Baggesgaard 
 

MAJ 

 
 
 
 
 

søndag d. 1. 2. søndag efter påske 
 Bettina Erbs Hillers 
 
søndag d. 15. 4. søndag efter påske 
 Karen Holdt Madsen 

 

  
torsdag d. 26. Kristi Himmelfartsdag 
 Jens Peder Baggesgaard 

ORIENTERINGSMØDE 

2022 er valgår for menighedsrådet på Endelave, da vi de seneste mange år har 
fået dispensation til at have en 2-årig valgperiode. 
 

Derfor holder vi orienteringsmøde om valget tirsdag d. 10. maj kl 
19.30 i Præste- og sognehuset.  
Her vil vi orientere om valget til efteråret; vigtige datoer og hvordan valget 
foregår. Hvordan man opstiller en liste mv. 
 
Orienteringsmødet vil blive opfulgt af det årlige Menighedsmøde, hvor me-
nighedsrådet vil orientere om hvad der er sket det forgangne år, og hvilke tan-
ker man gør sig om den nære fremtid. Der kan jo så stilles spørgsmål, kom-
menteres, diskuteres. Og måske er der nogen der via dette får lyst til at tage 
del i menighedsrådsarbejdet. 
 
Vi serverer en kop kaffe og et stykke kage denne aften. 
Vi håber at se mange 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

MENIGHEDSMØDE 
Der afholdes menighedsmøde  
den 10. maj i Præste- og  
sognehuset - umiddelbart efter  
informationsmøde om menigheds-
rådsvalg. 

Menighedsrådsvalg.dk 
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CAMPINGPLADS PÅ ENDELAVE - sådan gik det 
til 
Mine forældre flyttede til Endelave og overtog  
Mejerigården i 1957. Min bror Niels (født 1946) 
flyttede med. Han var den yngste af os fire.  
I 1970 syntes min far, at Niels skulle foretage sig 
andet end at køre traktor, arbejde hos en entrepre-
nør og drikke bajersk øl, så han kom med tilbud-
det: ”Du må få den gamle frugthave og frysehuset 
og lave en campingplads”. Pladsen lå op ad bage-
rens grund vest for Mejerigården.  
Niels opdagede dog hurtigt, at det krævede en del 
at få godkendt en campingplads, så han erklærede, 
at det ”gad han s’gu ikke - med kredslæge og alle 
de andre myndigheder” 
Jeg snakkede med min bror Aage og hans kone 
Heidi; de ville gerne være med. Så ville Niels også 
- hvis altså jeg overtog opgaven med de ansøgnin-
ger, der skulle til for at få pladsen godkendt.  
Jeg lånte en VV-ladvogn ved Fibo, hvor jeg arbej-
dede - og fik samtidig lov til at tage nogle prøve-
elementer (klinkebeton). Nu havde vi til at lave 
skillevægge mellem dametoilet, køkken og herreto-
ilet - og således blev det tidligere frysehus til ser-
vicehus for campister på ”Mejerigårdens Camping”. 
 
Campingplads med to stjerner - og alt det 
udenom 
Heidi og Aage overtog Mejerigården i 1970 og kom 
i praksis til at køre campingpladsen (indtil 1975). 
Min kone Inger og jeg installerede en brugt cam-
pingvogn på pladsen (Sprite Musketer) og kunne 
så deltage i driften, når vi var på Endelave. 
Gennem årene fik vi gode campingchefer blandt 
campisterne: bl.a. fru og hr. Andersen (Conny 
Dammanns forældre), senere Hans Dammann 
(Jørgens far).  
Købmand Bent Højbjerg (butik Kongevejen 15, pri-
vat bolig K22 og hestestald i K24) blev hyret til at 
stå for tilmelding og afregning for campister - for 
det fik han 8 % af omsætningen. Det var en god 
ordning for os. Vi havde lavet skilte, som campi-
sterne kunne placere på telte/fortelte som bevis 
på, at de havde afregnet.  
Der kom af og til campister, der kritiserede lege-
pladsen, der ”kun” bestod af et traktordæk med 
strandsand og et gyngestativ med to gynger og et 
bildæk. De mente ikke, at så ussel en legeplads 
kunne dække deres børns behov. Børnene fandt 
dog hurtigt på noget, og forældrene så dem ikke 
meget: Børnene legede i strandkanten, fangede 
krabber, badede – og en tur med Niels med traktor 
og vogn med skrald til lossepladsen var meget po-
pulær. Niels drev campingpladsen, indtil han døde i 
år 2000. 

 

Campingliv i 70’erne  
Vores campingvogn blev kørt til Endelave i 1972 
og stod der i 13 år. Både vi og pigerne holdt me-
get af at være på øen, så det blev vores faste 
sommerferiested. 
Mens Inger, Hanne og Lotte kørte i Saab’en til 
Snaptun, fløj jeg fra Spjald til Endelave i KZ 7’e-
ren. Vi havde ”7’eren” i 14 dage hver sommer, og 
jeg fik mange fornuftige flyvetimer, der gav me-
ning - som rundflyvninger og taxature til fastlan-
det.    
    
Det var en rigtig hyggelig campingplads med et 
godt sammenhold.  

Når vejrudsigten meldte om ok vejr om aftenen, 
blev der kaldt til ”campingfest”. 
Der blev hurtigt nedsat et udvalg, der skulle sørge 
for lege for børn og voksne, f.eks. stafetløb med en 
kartoffel på en ske og sækkeløb i Aages jute-
sække.  

Bordene fra teltene blev stillet i én lang række midt 
på pladsen - og alle medbragte vådt og tørt og højt 
humør.  
Campingfesterne hidkaldte også unge fra øen, der 
som ”indgangsbetaling” medbragte en hel kasse øl. 
Så var der (som regel) mere, end de selv kunne 
drikke.  
Lise Birkmose (dengang Bording, nu Vesterby) og 
Conny Dammann kunne mange ikke-stuerene san-
ge, og både Niels’ og min harmonika akkompagne-
rede ofte til højlydt sang.   
Der skulle være ro på campingpladsen kl. 22. Det 
kunne dog ske, at den sidste mumlen og latter lød 
lidt senere. Det var vigtigt, at børnene fik sovet – 
og sikkert også de voksne…  

Jørgen Holm 
Foto: Jørgen Holm 

CAMPINGPLADSENS HISTORIE 
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Campingferien på Endelave blev kombineret med rund-
flyvninger og taxature til fastlandet i vores gamle KZ 7’er     

Sækkeløb på campingpladsen - for børn og voksne. 
Forrest fra v: Monica Birkmose, Gitte Dammann og Jørgen 
Holm - Bagest: bl.a. Børge og Lise Birkmose  

En helt almindelig campingfest i 1974.  Øens unge deltog med 
en kasse øl som indgangsbillet  
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Endelig forår! 
Vi har taget godt fat i den første forårsmåned, selv 
om det føles køligt at komme ud i det dejlige sol-
skin, som vi har ventet så længe på. – Jeg føler 
det næsten som en bjørn, der kommer listende sig 
ud af sit vinterhi. Solen skinner om dagen, men 
nattefrosten kan vi ikke rigtig komme af med. Jor-
den skulle jo gerne snart blive varmere, så lægge-
kartoflerne kan komme i jorden. De har nu den 
sidste måned ligget klar og med stadig større spi-
rer på. Jeg må vist snart få fræset i kartoffelstyk-
ket og få lagt et lag plastic ud til at varme jorden 
op, så jeg kan opnå en højere temperatur, så 
planterne kan få den bedste start i tilværelsen. 
 
Det store højtryk, som har lagt sig over den nord-
lige del af Europa, har givet os rolige vindforhold, 
og lavvande i mange dage, så bugten har været 
næsten tørlagt. Jeg har været ude på fladen for at 
se efter, om jeg kunne finde nogle stillehavs-
østers, og om der var kommet flere end sidste år. 
Jeg fik da samlet 15 østers i varierende størrelse, 
så der kunne blive til lidt lækkert til vores frokost. 

Jeg har købt mig en pælespade, og jeg skulle lige 
have prøvet den af til at grave sandorm med. Det 
blev en pæn fangst af store ”lækre” sandorm. Ør-
rederne skulle være kommet ud omkring vore far-
vande, efter deres tur op i de jyske åer for at sikre 
de kommende generationer gennem deres leg. De 
skal være godt sultne nu, så de kan genskabe de-
res normale vægt. Der er ikke så meget naturlig 
føde at fange i øjeblikket, så de vil være lette ofre, 
hvis de præsenteres for en sandorm. Der går jo et 
par uger, før sandiglerne sværmer, og det er nor-
malt deres store ædegilde sidst i marts/først i 
april. – Fuld af optimisme cyklede jeg ud med et 
par stænger for at se, om mine drømme kunne 
opfyldes. Jeg blev slemt skuffet, da jeg vist var 
taget til den forkerte del af øen, for der var helt 
frit for liv i den del af stranden, - Ikke engang 
nogle krabber til at stjæle agnen fra krogene. Dog 
fik jeg andre naturoplevelser, da der kom en sva-
nefamilie svømmende forbi med hannen forrest 
efterfulgt af hunnen og to halvvoksne unger. Og 
længere til havs en stor flok sortænder, som fiske-
de muslinger, og skabte et dejligt syn. 

 
Der bliver fodret godt i forhaven, så vi kan følge 
med i fuglelivet omkring foderbrættet. Det starter 
helt fra solopgang, hvor de første fasaner opfører 
deres pantomime for at vise, at der ikke er fugls 
føde at finde, og jeg må ud, ofte i slåbrok, så de 
kan blive fodret, som de forventer. – 11 fasanhun-
ner, 3-4 kokke, fem skovduer, en tyrkerdue, en 
stor flok gråspurve og enkelte skovspurve og en-
delig en flok musvitter og blåmejser. Flagspætten 
har også været på kortvarigt besøg blot for at op-
dage, at de fleste jordnødder var spist. 
 
Kaninerne kommer også og sidder og gumler på 
kornkerner sammen med fasanerne. Der er ikke 
sygdom blandt dem i øjeblikket, som der ellers var 
optræk til i efteråret. Jagt og regulering har heller 
ikke fået gjort det store indgreb i bestanden, så 
der vil stadig kunne tales om at besøge ”kanin-
øen”. 
 
Rådyrene ser vi ikke noget videre til her i den 
vestlige del af Endelave. De er tilsyneladende ble-
vet skræmt ud i den østlige og nordlige del af øen. 
Det synes som om, at det for dem er forbudt at 
krydse Søndermølle. Vi har kun én gang haft be-
søg i vores have af en rå, som tilsyneladende er 
vant til at komme her, da den lige skulle tjekke, 
om der var lagt æbler ud, og den blev desværre 
skuffet. 
 
Ellers synes problemerne med genbesættelse af 
personale til kroen og lægeurtehaven at falde i 
hak, så vi igen kan tage os pænt af vore gæstende 
turister. Vores andre udbydere forbereder sig også 
til den kommende sæson, så lad os for en tid 
glemme alt om Covid-19. Alt er ved det gamle her 
på Endelave! 

Børge Birkmose 

Foto: Børge Birkemose 

NATUREN LIGE NU 
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Hvem boede i husene for længe siden? 
Søndermølle 22 + 24 

Mellem den nyetablerede ”Byhave” og dobbelthu-
set går en vej mod syd, og her for enden af vejen 
ligger Søndermølle 22 + 24. Her lå oprindelig 
”Kroggården” inden den i 1838 flyttede ud til sin 
jordlod ved klinten. 
 
Nu ligger her to huse på grunden.  
I det første hus boede Marie og 
Holm Jensen, der kom fra et stats-
husmandssted, udstykket fra 
præstejorden nede på marken. De 
flyttede på aftægt her til huset i 
1945. Deres søn Karl Jensen, eller 
som man kendte ham, Karl Holm, 
overtog husmandsstedet sammen 
med sin kone Dorthea, kaldet  
Dorte. 
 
Holm døde i 1966, og i vinteren 
1968 brændte husmandsstedet 
ned, og Karl og Dorte byggede sig 
et nyt hus på Maries grund. Dorte 
havde imidlertid svært ved at finde 
sig til rette i det nye hus. Om som-
meren foretrak hun derfor at bo på 
brandtomten nede på marken. 

Holms Marie eller, Marie Holm, som vi kender 
hende blev født i 1885, gift i 1911 med Holm 
Emil Jensen og fik fire børn, hvoraf de to blev på 
Endelave (Karl og Anne Margrethe, kendt som 
”lille Grethe”. I Horsens Folkeblad fra 17.januar 
1985 kunne man læse følgende i anledning af  
Maries 100 års fødselsdag: Hele sit liv har hun 
boet på Endelave. Hårdt arbejde med landbrug 
og fire børn var hendes hverdag. To verdenskrige 
er udkæmpet, mens hun passede sit hjem, syede 
sine børns tøj, lavede familiens mad og hjalp sin 
mand i marken. Livet er ikke gået sporløst hen 
over hende. Håret er grånet, fingrene stive, synet 
svagere – men livsglæden har hun endnu, og i 
dag fylder hun 100 år.”  

Marie blev 104 år, og hendes hus er stadig i fami-
liens eje – dog som fritidshus. 
 
Karl og Dorte havde ingen børn, men også deres 
hus er forblevet i familiens eje – også som fritids-
hus. 
 

                                                  Lotte Krogh 
 

Foto: Endelave Museum, arkiv 

ENDELAVE MUSEUM 
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Søndermølle 22 

Dorte og Marie foran Maries hus 

Marie Holm 100 år 

Søndermølle 24 
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Våbennedkastninger på Endelave i 1944 
 
Endelave var under det meste af den tyske besæt-
telse en lille fredfyldt plet. Øen lå langt ude i Katte-
gat, og her så man ikke noget til den tyske besæt-
telsesmagt. Dagliglivet var naturligvis mere bøvlet 
end normalt, da det efterhånden blev umuligt at 
skaffe kaffe, tobak, benzin og dæk til cykler, men 
man fandt frem til erstatningsvarer som ristet rug 
og cikorie, hjemmedyrket tobak, hestevogne, tov-
værk til cykeldæk og træ til generatorgas til biler.  
 
Modstanden mod den tyske besættelsesmagt vok-
sede langsomt frem i Danmark i 1942-43 og især i 
sommeren 1943 i de større byer som strejker, de-
monstrationer og sabotageaktioner. Tyskerne kræ-
vede indførelse af undtagelsestilstand og mulighed 
for dødsstraf som reaktion på dette, men det afvi-
ste den danske regering 29. august 1943, og der-
med brød regeringens samarbejde med den tyske 
værnemagt sammen.  
 
Den britiske hemmelige efterretnings- og sabota-
georganisation SOE fik fra 1943 opbygget et net-
værk i Danmark af modstandsfolk til effektive sa-
botageaktioner mod jernbaner og virksomheder, 
der producerede til tyskerne. Det krævede adgang 
til sprængstoffer, tændmidler og våben. Derfor fik 
man opbygget grupper, som kunne modtage con-
tainere med det nødvendige udstyr nedkastet med 
faldskærm til forsyning af andre modstandsgrup-
per. 
 
Den første nedkastningsgruppe i Danmark var 
Hvidstengruppen, som virkede fra marts til juli 
1943, hvor den modtog syv sendinger. I marts 
1944 blev næsten hele gruppen arresteret, og  
senere blev otte medlemmer dødsdømt, mens  
seks andre blev idømt lange fængselsstraffe. Den 
29. juni 1944 blev de otte dødsdømte henrettet,  
og det skulle omtales på fremtrædende plads i alle 
landets aviser. I Horsens Folkeblad stod det på for-
siden den 30. juni 1944.  
 

Alligevel blev der dannet en nedkastningsgruppe 
på Endelave, som den 26. og 30. november 1944 
modtog 12 og så igen 12 containere på en modta-
geplads på Øvre. De blev leveret om natten med 
store britiske Lancaster bombefly, hvor der var 
brug for lyse nætter Der var næsten fuldmåne den 
26. november og helt fuldmåne den 30. november. 
Navigatøren fandt vej ved landkending med mørkt 
land og blankt hav, og et kort i 1.100.000 over En-
delave, hvor modtagepladsen var ”e” i navnet Øvre 
på kortet. Stedet var nøje udvalgt, da det lå i et 
øde område, der dengang var uden træer og dæk-
ket af lyng, græs og småsøer, men hvortil der gik 
et hjulspor.  
 
Når den engelske radio for Danmark en aften op-
læste ”Hilsen til Anna Didrichsen”, så vidste grup-
pen, at der kom en nedkastning til Endelave sam-
me nat. Når flyet fløj over nedkastningsområdet 
lyste gruppen op mod flyet med tre hvide lygter på 
en lige linje og en rød i den ene ende for at angive 
vindretningen, mens en femte lygte morsede bog-
stavet D, og flyet svarede med at morse bogstavet 
A. Så fløj flyet en runde for at kunne passere om-
rådet i modvind, så containerne kunne droppes på 
et snævert målområde. 
 
Den lokale nedkastningsgruppe bestod af elværks-
bestyrer Magnus Petersen (leder), landmand Ha-
rald Hansen, købmand Arthur Christiansen, smed 
Richardt Jensen, arbejdsmand Arboe Sørensen og 
frisør Jens Lykkegaard, mens sognefoged og land-
mand Jens Møller kun var medvidende. Modtage-
chef i Horsens var Eigil Groot, og alt foregik efter 
besked fra Jens Toldstrup, leder af våbenmodta-
gelser i Jylland fra april 1944 til krigens slutning i 
nært samarbejde med Ole Geisler, SOE chefen for 
Danmark. 
 
Modtagegruppen skulle åbne containerne og sæn-
ke de tømte containere i et vandhul. Der skulle fire 
mand til at løfte en container. Indholdet skulle 
skjules, indtil det kunne sendes videre. Spræng-
stoffer, tændmidler og ammunition blev sendt i 
den oprindelige indpakning med fiskerbåde til Hor-
sens. Våbnene bestod af pistoler, geværer, ma-
skinpistoler og maskingeværer, og de skulle først 
diskret køres til et sted, hvor våbnene kunne blive 
affedtet, samlet og pakket, inden de blev sendt til 
modstandsbevægelsen i Horsens, normalt med 
fiskerbåde, men enkelte gange med færgen. 
 
Første nedkastning gik problemfrit, men under den 
anden nedkastning filtrede to faldskærme sig sam-
men. Den ene container blev derved åbnet, og 
indholdet dryssede ned over området. De to nu 
lette containere faldt langsomt og blev derfor af de 
to faldskærme i vestenvinden båret ud over havet 
mod øst. Folk fra modtagegruppen roede ud til 
stedet i en mindre båd og fjernede de to faldskær-
me, som flød i overfladen, men containerne sank. 
Modtagegruppen ville vende tilbage for at hente 
dem med en større båd næste nat. Det spredte 
indhold på land af våben og sprængstoffer fra den 
åbne container blev opsamlet samme nat. I alt 
modtog Endelave indholdet af seks + fem contai-
ner.  
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To lokale kystfiskere var næste dag ude for at sæt-
te garn i samme området, og de så de to containe-
re på havbunden. Fiskerne antog, at det var en 
magnetmine, som var en stor fare dengang. Ty-
skerne var ansvarlige for at holde sejlruten til En-
delave minestrøget, og fundet blev derfor meldt til 
tyske myndigheder. De tilkaldte tyske minører kun-
ne let se, hvad det var, og de sejlede tilbage og 
fortalte om fundet af de to våbencontainere. Dette 
fortalte Bent Møller Petersen, søn af elværksbesty-
rer Magnus Petersen, i august 2013 i et foredrag 
om Endelavegruppen på Endelave Bibliotek. 
 
Kort efter kom 18 mand, 12 tyskere og 6 danske 
hipofolk i land på øen, og de foretog husundersø-
gelser efter våben og illegale blade, uden at der 
blev fundet noget. Tidligt om morgenen d. 30. april 
1945 kl. 04.30 / 05.00 lagde to tyske skibe til i 
havnen, og længere ude lå et stort troppetransport-
skib, der sendte 200 soldater og hipomænd i land 
på øen. Ved hushjørner og vejkryds stod tyske sol-
dater på vagt. Snart efter så man store afdelinger 
marchere forbi, og små grupper af soldater og hi-
pofolk undersøgte huse og haver. Lærer Ejnar 
Hansen beskrev det i Horsens Avis i maj 1945: 
Petrea Schou, der boede Kongevejen 22, skrev til 
sin familie i København d. 4. juni 1945: ”Jeg sen-
der et Udklip af Avisen, som Lærer Hansen har 
skrevet om Tyskerbesøget. Jeg gik fri begge gan-
ge for Husundersøgelse. Jeg havde opdaget dem 
sidste Gang, og de kom ved 8te Tiden om Morge-
nen, saa lod jeg være med at lukke Døre og Laa-
ger op, saa de gik igen. Der kom et Par Soldater 
om Eftermiddagen og bad om at faa Lov at spise 
noget Kage, de havde købt hos Bageren, og de var 
meget flinke. De sidste var nu ikke saa frække 
som de første, men du tro, det var ikke lykkeligt 
ved 6 Tiden om Morgenen at vaagne ved en farlig 
Snakken og saa at kigge ud ad Vinduet, og se hele 
Huset omringet af Tyskere. De stod paa Rad hen-
ne ved Plankeværket ved Blokhuset, og Maskinge-
vær paa Hjørnet og fire Mand paa Vagt og to un-
der Rødtjørnen, og andre farende frem og tilbage 

paa Vejen. De stak da heldigvis af ved 5 Tiden om 
Eftermiddagen igen.” 
 
De dansktalende hipofolk førte an, når tyskerne 
gennemsøgte i folks bygninger. Sidst på dage sej-
lede de to mindre skibe ud til det store troppe-
transportskib med de mange soldater og hipofolk, 
der sejlede bort med uforrettet sag, og uden der 
blev løsnet et skud. Det fortælles, at modtage-
gruppen på Endelave var blevet advaret af en 
dansk hipomand i tysk tjeneste to dage før aktio-
nen. Modtagegruppen fik så travlt med at grave de 
våben, som stadig var på øen, ned under el-
ledninger, så de ikke kunne findes med magneti-
ske søgere. Da tyskerne havde forladt øen, grave-
de folk fra gruppen våbnene op og sendte de fle-
ste med fiskerbåde til Jylland.  
 
Efter fredsslutningen i maj 1945 blev der skabt en 
række hjemmeværnsforeninger i landet ud fra de-
visen: "Aldrig mere en 9. april!" Etableringen af 
disse foreninger blev begrundet med, at der var 
mange modstandsfolk, som ikke ville aflevere våb-
nene efter krigen. Den danske regering oprettede i 
1948-49 det hjemmeværn, som vi har i dag, bl.a. 
for at få kontrol over de mange våben, der var i 
hjemmeværnsforeningerne. Under den kolde krig 
fungerede Hjemmeværnet som støtte for det øvri-
ge forsvar af Danmark. 
 
Horsens Folkeblad beskrev 28.2.1948, hvordan 
100 hjemmeværnsfolk fra Horsens skulle lave en 
landgangsøvelse om eftermiddagen på Endelave, 
hvor den derværende modstandsgruppe skulle 
agere modstyrke. Om natten bemandede man 
igen landgangsfartøjerne og satte kursen mod 
Samsø. Hjemmeværnet på Samsø var forberedt 
på landgangen og ville straks gå i defensiven. I 
landgangen på Samsø deltog også hjemmeværns-
gruppen på Endelave. 
 
Horsens Folkeblad 23.11.1955: Endelave stod i 
aftes helt i hjemmeværnets tegn. Øen har en de-
ling på 22 hjemmeværnsmænd, som hører til 
kompagni Gylling-Hou, og delingsfører er gdr. Ha-
rald Hansen. Der var voldsomme kampe med den 
indtrængende fjende fra fastlandet, der indtog 
broen, smedjen og møllen. Her afblæstes kampen 
og ven og fjende marcherede til forsamlingshuset, 
der var fyldt med øens befolkning. 
 
Tilslutningen til hjemmeværnet voksede støt de 
følgende år, og d. 25.9.1961 blev hjemmeværnet 
på Endelave organiseret som et selvstændigt 
hjemmeværnskompagni nr. 2421 med en samlet 
styrke på ca. 45 – ca. halvdelen af øens våbenføre 
mænd og nogle kvindelige lotter. Samtidig blev 
kompagniet delt i en landhjemmeværnsdeling og 
en luftmeldedeling. Bag elværket på Kongevejen 
stod i mange år et tårn, hvorfra man løbende kun-
ne rapportere til kontrolcentret i Karup om fjendtli-
ge fly. 
 

Anders Grosen  
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

Skippergaarden  -  Kongevejen 14  -  8789 Endelave 

  Mobil: 51 55 66 08 

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

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 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
Øl– og Vinstue 

 

  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  

www.endelavebladet.dk  
 

Besøg Endelavebladets  
hjemmeside  

STØT ENDELAVEBLADET 
VED AT KØBE ANNONCEPLADS 

Kontakt sonja@endelavebladet.dk 
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Ove Jensens Alle 31E 
8700 Horsens  

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

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 

Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
 
 
 
 
 
 

Vesterby 50 

 

8789 Endelave 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 

Endelave  Grill & Café 
6126 7655 

Grillbar – Pizza – Gammeldags Is – softice – Slu-
shice – Slik – Minigolf – Cykeludlejning 

Vi åbner til påske & lukker ned igen efter uge 42 
 

Juni – Juli – August: 
Grillbaren har åben  kl. 11 - 20. 

Bageriet  kl. 7 – 9 kun mod forudbestilling. 
April – Maj – September – Oktober:  

Vi har kun åben lørdag og søndag. 
Bageriet kl. 8 - 9 kun mod forudbestilling. 

Grillbaren kl. 12 – 18.  

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 Lone Kau 30 73 10 47 

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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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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