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Endelavit ved et tilfælde 
Jeg plejer at tilbringe sommeren i Grækenland.   
Men sommeren 2020 bød på noget andet. Coronaen havde gjort, at ferien skulle tilbringes i Danmark. Min 
mand Bo syntes, at det var på tide, vi holdt sommerferie på vores sejlbåd Trud, der lå i Vejle havn. Vi plan-
lagde en tur - Juelsminde, Endelave, Tunø og Samsø og retur.  
Nu er det jo med planer. De går sjældent, som vi planlægger. Så efter et kort ophold i Juelsminde var næste 
stop Endelave. Vi ankom til Endelave først på eftermiddagen efter en tur for motor med sol og vindstille vejr. 
Havnen var halvfyldt. Vores lille hund Eik blev luftet på mini-Kaninoen, den røde rute og Henrys fristelser 
blev inspiceret - en flaske rødvin og et par øl indkøbt. Vi bestilte bord på kroen til om aftenen. 
Efter en hyggelig middag på kroen og derefter rødvin på Trud, kom vi til at tale om de mange “til salg” skilte, 
vi havde set. Ja, Endelave kunne være et dejligt sted at bo, når vi gik på efterløn om nogle år. Vi undersøgte 
markedet på nettet og talte om mulige huse. Kiggede lidt på husene de efterfølgende dage. Det blev mest 
ved snakken. 

 
Vi endte med at tilbringe hele vores ferie på Endelave, inden vi sej-
lede tilbage til Vejle. 
 
I efteråret opstod der en mulighed for at sælge vores lejlighed i 
Bølgen. Inden vi fik set os om, var den solgt med udflytning pr. 
01.02.2021. -og hvad så? Bo ville gerne have en større båd og for-
elskede sig i en Najad 360. Så den blev indkøbt. Så havde vi dog et 
sted at bo. Drømmen om et hus på Endelave var der stadig, så vi 
kiggede nærmere på et par huse. I slutningen af november og be-
sluttede os for køb af Søndermølle 14. Vi overtog huset midt i janu-
ar 2021.  
 
Nye hårde hvidevarer og alle vores 
ting, blev kørt til Endelave. Og så 
flyttede vi ind på vores nye båd.  

Bo tog næsten straks på arbejde. Jeg havde hjemmearbejde pga. Corona. Det 
blev rigtig koldt med frost og sne. Jeg kunne sagtens holde båden varm, mens 
jeg var der, men det var en meget kold båd at komme tilbage til, når jeg hav-
de været væk. Nætterne var også kolde, så jeg endte med at tage beslutnin-
gen om at flytte til Endelave, i mens jeg havde hjemmeundervisning.  Fra før-
ste øjeblik elskede både Eik og jeg hus og have på Endelave. Vi nød gåturene 
rundt på øen.   
I foråret tog jeg mig kærligt af haven. Fik klippet syrener, sommerfuglebuske, 
roser og brombærkrat ned. Fik tyndet ud i æbletræet og skåret døde grene 
væk. Jeg fik med Bos hjælp opsat højbede, og kørt mange rummeter jord i 
disse. Fik beplantet dem med krydderurter og bærbuske. Foran huset lavede vi 
et lavt højbed med lavendler og bag disse høstanemoner. 
 
I sommer fik vi med familiens hjælp brudt gulvet op i køkkenet og amputeret 
dele af badeværelset. Det krævede leje af en bad- og toiletvogn. Jeg malede 
alle vinduer og døre i hovedhuset. Der er indkøbt nye til tilbygningen. 
Halvdelen af den voldsomme vedbend, der dækkede det fine stendige, er væk - resten forsvinder forhåbent-
lig her til sommer. Vi har fået lavet et hul i stendiget til en carport/skur, så vi har et sted at parkere bilen. 
 
Rom blev ikke bygget på en dag. Således har vi også måttet sande, at fuldtidsarbejde i Tørring og et arbejde 

som sejlende maskinmester ikke harmonerer vildt godt med at ombygge hus. Men som Bo siger: ”Når man 

er færdig, er der jo ingen, der kan se hvor lang tid, det har taget”. 

Mette Køhler 
Foto: Mette Køhler                                        
Stafetten går videre til: Niels Aalund 
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Beboermøde om hjemme– og sygepleje 
Beboerforeningen på Endelave havde den 1. april 
inviteret Horsens Kommune til et beboermøde  om 
hjemme- og sygepleje. Regionen deltog på video-
skærm. Der var mødt omkring 50 Endelavitter op til 
mødet.  
 
På mødet drøftede man mange forskellige spørgs-
mål, herunder ønsket om fastansatte medarbejdere 
i hjemmeplejen på Endelave. Det er en udfordring 
at rekruttere medarbejdere, men hjemmeplejen op-
lyste, at der er ved at være fastansat personale. 
Man drøftede også behovet for mere træning og 
genoptræning lokalt på øen. 
 
Efterfølgende har Beboerforeningen på et online-
møde aftalt, at Schurs Fond søges om 235.000 kr. 
til to nye træningsmaskiner med flere funktioner. 
 
Hvis man får de to ansøgte maskiner bliver området 
ifølge lederen bragt på niveau med Horsens. 
 
Fremadrettet vil Horsens tilbyde alle beboere en til-
bagevendende instruktion i alle træningsredskaber 
en gang årligt. 
 

På vegne af Beboerforeningen 
Dorte Knudsen 

 
PRESSEMEDDELELSE FRA  
DESTINATION KÝSTLANDET 
 
Endelave får 1 million kr. til udvikling 
Ny turismeudviklingsplan til en værdi af 1.000.000 kr. 
skal sikre en bæredygtig udvikling af turismen på En-
delave, herunder løfte øens lokalsamfund, havn og 
attraktioner, opbygge et stærkere overnatningstilbud 
og tilbyde attraktive naturoplevelser. 

Det er ikke hver dag, at man bliver tilbudt en million 
kroner. Ikke desto mindre, er det præcis, hvad Ende-
laves beboere, erhverv og fritidshusejere er blevet - 
og har takket ja til. 
 
Det ekstraordinære beløb udbetales dog ikke kontant, 
men i form af en såkaldt strategisk-fysisk udviklings-
plan, der udarbejdes for øen i et fælles projekt mel-
lem Endelave Beboerforening, Endelave Erhvervsfor-
ening, Horsens Kommune, det nationale selskab 
Dansk Kyst- og Naturturisme, foreningen LAG Små-
øerne og Destination Kystlandet. 
  
Udviklingsplanen finansieres af Dansk Kyst- og  

Naturturisme, LAG Småøerne samt Horsens Kom-
mune, og aktivitetsbudgettet for planen indeholder 
bl.a. midler til lokal projektledelse, workshops, mø-
der, kommunikation og ekstern konsulentbistand. 
 
Det glæder borgmester i Horsens Kommune, Peter 
Sørensen, at Endelave har sagt ja-tak til tilbuddet. 
  
- Det er en glædelig nyhed for både Endelave og he-
le kommunen, da en øget synlighed på øens vækst-
potentialer ikke kun er attraktivt i et turismeper-
spektiv, men også i forhold til fremtidig bosætning. 
Tilbuddet er et stort velfortjent skulderklap til alle de 
stærke kræfter på øen, der samarbejder om at ska-
be fællesskab, liv og udvikling, siger Peter Sørensen. 
 
Det handler om at gribe fremtiden 
Det var ikke helt uden skepsis, da Endelave Beboer-
forening blev præsenteret for tilbuddet om at være 
én af tre småøer i Danmark, som 'gratis' kan få en 
udviklingsplan. Men ønsket om en fælles vision for 
øens fremtid sejrede, da beboerforeningen i slutnin-
gen af april stemte for at tage imod tilbuddet. Næst-
formand for Endelave Beboerforening, Jørgen 
Ulvund, forklarer baggrunden for beslutningen 
  
- Vi kender alle historier om store planer, der står og 
støver på en hylde. Men vi synes alligevel, at tiden 
er inde til at gribe fremtiden og skabe holdbare løs-
ninger for Endelave. Ved at tage imod muligheden, 
vil vi få sat nogle kærkomne strategiske rammer på 
Endelaves fælles identitet og vision. Vi der bor her, 
kan jo let komme til at overse øens store udviklings-
potentiale - og det kan vi jo ikke have, især ikke når 
vi meget gerne vil tiltrække nye målgrupper af både 
gæster og erhvervsdrivende. 
 
Et led i den bæredygtige omstilling 
I juni 2021 stævnede Destination Kystlandets udvik-
lingsprojekt Verdens Mindste Krydstogt ud for første 
gang. Første stop: Endelave. Destination Kystlandet 
inviterede bl.a. repræsentanter fra VisitDenmark og 
Dansk Kyst- og Naturturisme med på togtets første 
testtur, for at lade dem opleve Endelaves potentiale 
på egen krop, og diskutere potentielle udviklingside-
er. 
  
- Endelave er dybt charmerende, og har haft et par 
år med rekordstore besøgsrater over sommeren - 
hvilket man fint forstår. Men for at højne øsamfun-
denes sociale- og økonomiske bæredygtighed, er det 
afgørende at begynde processen med at omstille til 
en turisme, der også inkluderer skuldersæsoner i 
foråret og efteråret. En sådan bæredygtig omstilling 
kræver investeringer i  infrastruktur, overnatnings- 
og oplevelsestilbud samt naturbeskyttelse, hvor der 
indtænkes lettere adgang til unikke naturoplevelser. 
Projekter som Verdens Mindste Krydstogt er én må-
de at skabe ekstra synlighed på, men med en færdig 
turismeudviklingsplan vil Endelave stå meget stær-
kere i kapløbet om at tiltrække private investorer, 
siger direktør ved Destination Kystlandet, Helle Ber-
thold Rosenberg. 
 
Næste skridt i processen er at få kortlagt eksisteren-
de kapaciteter på øen, undersøge hvor der er behov 
for klimatilpasning, og først og fremmest, at gå i di-
alog med Endelaves beboere, erhverv, samarbejds-
partnere og øvrige interessenter for at få overblik 
over alle væsentlige forhold, der kan være med til at 
skabe en forståelse for områdets udvikling. 

NYT FRA BEBOERFORENINGEN 
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Hjælp forskerne: Indberet fund af døde sæler 
og marsvin 
Artikel fra Danmarks Sportsfiskeriforbund: 
www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/
nyheder/2021/12/hjaelp-forskerne-indberet-fund-
af-doede-saeler-og-marsvin 

Døde sæler og marsvin enden ofte oppe på stran-
den. Indberet gerne fundet, hvis du støder på et 
dødt dyr, når du fisker på kysten. 
 
Finder du en død sæl eller et dødt marsvin, når du 
fisker på kysten, kan du hjælpe forskerne ved at 
indberette fundet. Dyrets spæklag kan nemlig for-
tælle noget om miljøtilstanden i havet. 
 
Af Henning Pedersen / 7. dec. 2021  
Målinger af tykkelsen på sæler og marsvins spæk-
lag er en del af Miljøstyrelsens overvågningspro-
gram NOVANA. Målingerne giver nemlig viden om 
både dyrenes livsforhold og den generelle tilstand 
i havet. 
 
Undersøgelserne sker som regel på baggrund af 
henvendelser fra borgere, der har fundet de døde 
dyr på stranden, og her kan du som kystfisker 
hjælpe til ved at indberette de fund, du måtte gø-
re ude ved kysten. 
 
Finder du en død sæl eller et dødt marsvin, kan du 
ringe eller sende en SMS til 30 18 31 48. 
Øverst i fødekæden 
 
Sidste år undersøgte forskerne i alt 65 sæler og 
19 marsvin, og data herfra indgår i NOVANA-
rapporten for 2020. 
 
Når sæler og marsvin er særligt interessante, skyl-
des det ikke mindst deres placering øverst i føde-
kæden. 
– Sæler og marsvin er toprovdyr. De repræsente-
rer toppen af deres fødekæde. Så hvis sælen har 
haft det godt og har et ordentligt lag spæk, så har 
hele dens fødekæde haft det godt, fortæller hav-
forsker og ph.d. Line Anker Kyhn fra Aarhus Uni-
versitet. 
Se i videoen nedenfor, hvordan hun undersøger en 
død sæl: 
https://www.youtube.com/watch?
v=J_8q9S28Qqk&t=136s 

Indsendt af 
Anders Grosen 

HJÆLP FORSKERNE 
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KALENDEREN  

GRUNDLOVSDAGSMØDE 

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

60 ÅRS FØDSELSDAG MED ÅBENT HUS 

Lørdag den 18. juni fra kl. 12.00 i 
Kærhuset. 
GENERALFORSAMLING ENDELAVE 
IDRÆTSFORENING 

Søndag den 26. juni kl. 11.00 på  
skolen 
GUIDOPERA ’LA TRAVIATA’ 

Søndag den 3. juli kl. 14.00 på  
Skippergården 

SOMMERMARKED 

Onsdag den 13. juli kl. 11.00-15.00 
på skolen 

KONCERT MED MARIANN MIKKELSEN 

Onsdag den 27. juli kl. 19.00 i  
Endelave Kirke 

SOMMERKONCERT MED KLOSTERKIRKENS 
VOKALENSENBLE 

Lørdag den 6. august kl. 11.00 i  
Endelave Kirke 
ENDELAVE AMERICANA MUSIC DAY 

Lørdag den 6. august kl. 13.00-24.00 
på skolen 

 
 
 
 
 
 

Da jeg runder i juni,  
har jeg åbent hus i Kærhuset  

lørdag den 18. juni fra kl. 12.00 
 

Jeg gi´r lidt til hals og gane. 
Keld Dam Jensen 

KORT NYT 

Mange tak for al opmærksomhed og venlig  
deltagelse i anledning af  

min 85-års fødselsdag den 1. maj. 
 

Det blev en dejlig og uforglemmelig dag for mig. 
                   Med venlig hilsen 

                       
                   Jørgen Knudsen 

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2021/12/hjaelp-forskerne-indberet-fund-af-doede-saeler-og-marsvin
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2021/12/hjaelp-forskerne-indberet-fund-af-doede-saeler-og-marsvin
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2021/12/hjaelp-forskerne-indberet-fund-af-doede-saeler-og-marsvin
mailto:hp@sportsfiskeren.dk
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Overvaagning/FDC_udkast/Marine_omraader__2020.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Overvaagning/FDC_udkast/Marine_omraader__2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J_8q9S28Qqk&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=J_8q9S28Qqk&t=136s
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Referat af EFK’s  
generalforsamling 
Generalforsamlingen blev 
afholdt lørdag den 16. april 
2022, kl. 13.30 på Café  

Havfruen, Endelave Camping. 
 
Der var 10 deltagere til generalforsamlingen. 
 
1. Valg af ordstyrer  
Sonja Elgaard blev valgt. 
 
2. Formandens beretning  
Niels Johan fremlagde beretningen: 
Siden sidste generalforsamling i september 2021 har 
det ikke været muligt at afholde arrangementer – 
igen på grund af Covid-19. 
 
Som det er meldt ud flere gange, har vi en udfor-
dring med at besætte de bestyrelsesposter, der bli-
ver ledige her ved generalforsamlingen i dag. Vi har 
haft mange diskussioner i bestyrelsen om dette pro-
blem, men har ikke fundet nogen ”løsning”. Vi håber 
dog, at der er nye kræfter, der vil tage over og se på 
foreningsarbejdet med nye, friske øjne. 
 
Beretningen blev godkendt 
 
3. Gennemgang af regnskab  
Birthe gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 
4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer  
På valg er: Manuela Knudsen og Niels Johan D. An-
dersen. 
 
Hverken Manuela eller Niels Johan ønskede genvalg. 
Desuden blev Birthe og Jens Marthin genvalgt på 
generalforsamlingen i september 2021 på den betin-
gelse, at de ikke ville genopstille på generalforsam-
lingen i 2022. 
 
Der var ikke andre, der ønskede at opstille til valg til 
bestyrelsen. Generalforsamlingen måtte derfor kon-
kludere, at §14 i EFK’s vedtægter må træde i anven-
delse. Bestyrelsen blev derfor pålagt at indkalde til 
en ekstraordinær generalforsamling. 
 
5. Valg af suppleant  
Dette punkt bortfaldt. 
 
6. Valg af en revisor 
Dette punkt bortfaldt. 
 
7. Valg af en revisorsuppleant  
Dette punkt bortfaldt. 
 
8. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
9. Eventuelt 
Intet. 
 
Der er efterfølgende indkaldt til en ekstraordinær  
generalforsamling lørdag den 21. maj 2022. Denne 
generalforsamling vil naturligvis være afholdt, når 
dette nummer af Endelavebladet udkommer. 

GENERALFORSAMLINGER 
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FORENINGEN ENDELAVE SKOLE 

Uddrag af referat fra Generalforsamlingen i 
foreningen Endelave skole 23. april 2022 
Komplet referat findes på skolens hjemmeside. 
 
1) Marie Jacobsen blev valgt som dirigent. 

 
2) Bente Skovgård og Frede Lassen blev valgt som 

stemmetællere, og Søren Lind Jensen som refe-
rent.  
 

3) Kiss Nøhr aflagde formandens beretning. Her-
under fortalte hun, at hun siden september sid-
ste år havde delt formandsposten med Dorte. 
Bestyrelsen har især forestået vedligehold ind-
vendig og udlejning af shelters og lejligheden. 
Træningsfaciliteterne, som skolen lægger loka-
ler til, blev også nævnt. Det gamle lærerværel-
se, mødelokalet på 1. sal i bagbygningen og 
musiklokalet kan bookes af øens beboere. Her-
udover kan gymnastiksal og køkken lejes. Soci-
al- og sundhedshjælperne har fået et aflåst lille 
lokale.  
 

4) Dorte aflagde regnskab, hvor hun redegjorde 
for skolens økonomi. Regnskabet blev enstem-
migt godkendt. 
 

5) Der var ingen indkomne forslag. 
 

6) Kontingentet blev fortsat fastlagt til 0 kr. 
 

7) Budgettet blev fremlagt af Dorte. Hun forvente-
de, at det ville balancere. Budgettet blev en-
stemmigt godkendt. 
 

8) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev 
gennemgået og godkendt. Der er tale om juste-
ringer. De har været igennem kommunens for-
valtning, som i den forbindelse ikke har haft 
nogle anmærkninger.  
 

9) Kun én post i bestyrelsen var på valg. Tre kan-
didater havde meldt sig, nemlig Jacob Eskild-
sen, Bjarne Ottesen og Lars Møller. De var alle 
forhindrede i at deltage. Bestyrelsen beskrev 
dem kort. Jacob blev valgt ind i bestyrelsen, 
Bjarne Ottesen blev 1.  suppleant og Lars Møl-
ler blev 2. suppleant. Som revisor valgtes Er-
ling Sørensen og som suppleant for denne Fre-
de Lassen. 
 

10) Under Eventuelt drøftede man en flytning af 
motionsudstyret. Bestyrelsen arbejder med at 
finde den bedst mulige  løsning.  

Referent, 
Søren Lind Jensen 

 
Konstituering af bestyrelse via online møde 
den 10. Maj 2022 
Jacob Eskildsen, Formand 
Dorte Knudsen, Kasserer 
Kiss Nøhr, Sekretær 
Leif Jørgensen, Beboerforeningen 
Claus Hagstrøm Hansen, Horsens kommune 
Søren Lind Jensen, Horsens byråd 
 

Sekretær for bestyrelsen for Endelave skole 
Kiss Nøhr 

ENDELAVE FRITIDS- OG KULTURFORENING 
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Aktiv Ø - Sejlads ved Lagunen 
Så nærmer sæsonen sig for Aktiv Ø og sejlads ved 
lagunen i uge 29 og 30. Vi er en del frivillige, som 
har været gennemgående personer i mange år, og 
vi vil meget gerne have nye kræfter involveret i 
vores aktivitet. 
 

Vi har i vinter fået opgraderet vores optimistjoller 
med nye sejl, som gør vores arbejde meget nem-
mere. Der er kommet en del nye surfsejl og to Sit-
On-Top kajakker til børn.  
Vi er ved at reparere vores store joller - en Snipe, 
en 420 jolle og Katamaranen, Dart 20. Disse vil vi 
lægge ud på højre side af molen, ud mod Øvre og 
tilbyde erfarne sejlere at låne for at  sejle øen 
rundt, eller en tur rundt om Møllegrunden.  
Ud over sejlerskolen i ugerne 29 og 30 vil der i 
ugerne 28 og 31 ligge sejladsgrej på stranden til fri 
afbenyttelse.  
 

Vi fornemmer, at der er mange, som gerne vil bak-
ke op om vores sejladsaktiviteter, og derfor vil vi i 
år lave et mere formaliseret samarbejde mellem 
hjælpere/instruktører på stranden. Bemandet akti-
vitet foregår i uge 29 og 30, mandag og tirsdag - 
hviledag onsdag og så igen torsdag og fredag. Vi 
sejler i tidsrummet klokken13.30 til 15.30 i de 
nævnte dage.  
Er du interesseret - og har du bare en smule inte-
resse eller know how, så laver vi et delt dokument, 
hvor man skriver sig på, på enkelte dage.  
Du bliver optaget i sejlads-gruppen ved at sende 
en SMS til Jesper på 30130462,og her oplyser du 
din mailadresse, som bruges til modtage det delte 
bemandings-dokument. Så kan du selv indskrive 
dig i de dage, hvor du gerne vil deltage som hjæl-
per/instruktør. På den måde får vi et overblik over, 
hvem vi har til rådighed.  

Når aktiviteten på stranden er i gang og solen 
skinner og der er fyldt med glade surfere, sejlere, 
optimister, kajakker, sup’er og badende, og Lis He-
degaard har lavet kaffe og måske en småkage, så 
er det så hyggeligt og sjovt - vi lærer hurtigt en 
masse mennesker at kende - det er det hele værd. 
- God sommer.   

Kim, Henrik, Søren Ib, Einar, Nicolai, Andrea, Lis, 
Jesper og mange flere 

 
Jesper Madsen 

Hvis jeg nu vil sejle selv, hvilke muligheder 
er der så? 
I uge 28 og uge 31 kan du frit benytte Sit on Top 
Kajakker, Sup, Optimist og Windsurf. Der skal 
bæres redningsvest, og man sejler ikke længere 
ud end til første badebro Grejet lægges efterføl-
gende op på stranden, så højvande ikke kan nå 
det. Lån af grejet er på eget ansvar, og der sejles 
kun i roligt vejr, da grejet og bruger ikke må lide 
overlast. - god tur.  

I ugerne 28,29 og 30 kan du mod aftale låne 
jolle til længere tur.  
Du skal indbetale støttemedlemskab på 100 kro-
ner til EIF på MobilPay 36663 og indgå låneaftale 
med Jesper Madsen og desuden have sejlerfaring. 
Der skal også bæres redningsvest og regler for 
lystsejlads skal overholdes.  
Jollerne er: Dart 20 Katamaran, Snipe og 420 jol-
le. Jollerne er brugte, men i god stand og lån og 
sejlads er på eget ansvar. Der sejles kun i rolige 
vindforhold, da grej og bruger ikke må lide over-
last. - god tur.  
 
 
Generalforsamling 
Endelave Idrætsforening gennemfører generalfor-

samling søndag den 26. juni kl. 11 
på skolen og i henhold til vedtægterne. 
 
Husk at indbetale dit kontingent til EIF på 36663 
og oplys dit navn og adresse inden 1. juni. - 50 
kroner for enkeltmedlemmer og 100 kroner for 
familiekontingent.  
 
Indbetalinger efter 1. juni betragtes som støttebi-
drag - men de er sandelig også velkomne.  
Vi skal kunne skelne mellem medlemmer og de 
der giver et støttebidrag til vores aktiviteter om 
sommeren - dette gør vi ved at de, der skriver 
navn og adresse på MobilPay betalingen, bliver 
optaget som medlem inden 1. juni.  
 
 

På vegne af bestyrelsen 
Jesper Madsen 

 

ENDELAVE IDRÆTSFORENING 
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AKTIV Ø 2022 
 

ENDELAVEBLADET  //  20. ÅRGANG 2022 

 

 

I ugerne 27-31 fra og med 4. juli til og med 7. august gennemfører vi igen gratis sommer aktiviteter,  
der bringer sved på panden eller åndedræt og puls helt i ro. Du kan udfordre dig selv og hele familien i 
de forskellige aktiviteter. Nogle aktiviteter er mest for børn, men far og mor / bedstefar og bedstemor 
må meget gerne kigge på og heppe. Nogle få aktiviteter har en minimumsalder, men ellers er de fleste 
aktiviteter for hele familien. 
 
Vi er frivillige instruktører og hjælpere, der bruger vores ferie på at give jer bevægelse og aktivitet i je-
res ferie. Det bedste vi ved er, når der møder mange glade deltagere op – men er vi få, så får vi også 
alle noget ud af det. Kom frisk og mød bare op. 
 
Her er det foreløbige program for ugerne. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. Der kan 
sagtens komme flere aktiviteter til. Det er kun vejrliget, der i nogle tilfælde kan få os til at aflyse en akti-
vitet. 
Hold øje med vores hjemmeside: www.endelaveif.dk/aktiv-oe og følg os også gerne på Facebook: Ende-
lave – Aktiv Ø. 
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På gensyn til Aktiv Ø 2022 

Aktiv Ø koordinator 
Sonja Elgaard 

   
 Foto: Med mindre anden fotograf  
 er anført, er fotos taget af Aktiv Ø 

AKTIV Ø 2022 
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Foto: Kaninen Katrine fra Endelave 
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ENDELAVE FÆRGEFART 
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ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 
 

mail@endelave-museum.dk 

www.endelave-museum.dk 

 
 

 
 

 Åbningstider:                 

 Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15 

 Skoleferien:         Dagligt kl. 13-16 

 Udenfor åbningstid:        Henvendelse tlf. 31 39 19 70  

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

 2019 2020 2022 2021 

JANUAR 2500 2681 2629 2838 

FEBRUAR 2410 2605 2873 3053 

MARTS 2884 1773 3056 4015 

APRIL 4133 2279 5248 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 13806 79434 

Her kommer de nyeste passagertal  
 

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. 
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Hvem boede i husene for længe siden? 
Søndermølle 20                     

Søndermølle 20 
 
Tilbage til 1902 var husets ejer Peter Sørensen 
Schou gift med Karoline Marie Frandsen, der var 
en datter af den forrige ejer. Parret fik 3 børn: 
Karl Helge, Frands Erhard og Aage Emil.                                                           
Den mellemste af sønnerne, Frands, født i 1905 
arvede i 1942 huset efter sin mor.                                                                                                                 
Frands stod til søs. Han var kvik og dygtig og steg 
hurtigt i graderne. Han blev skibsfører og sejlede 
under krigen i konvoj til England og USA. Skibet 
blev imidlertid minesprængt, men Frands reddede 
livet. Han købte senere stålskibet ”Ernte” og fik en 
anden til at sejle som kaptajn.”Ernte” blev også 
minesprængt, og Frands var færdig til søs. 

Her på øen var han den person, man henvendte 
sig til, når man havde brug for hjælp af forskellig 
art såsom skat, sociale ydelser o. lign.                  
Han var et geni til hovedregning – kunne på in-
gen tid lægge lange talrækker sammen i hovedet. 
Han kunne også snedkerere – han byggede køk-
kenskabene i skolens køkken, og han fyldte dem 
med porcelæn til fri afbenyttelse, når der var ar-
rangementer i gymnastiksalen. Han havde yderli-
gere porcelæn hjemme hos sig selv, som kunne 
lejes, når man holdt selskab. 
 
Han byggede en båd i sit værksted på Kongeve-
jen 5, og ikke nok 
med det; han bygge-
de også et hus af ce-
ment, sten og muslin-
geskaller på Lynger. 
 
Frands giftede sig al-
drig, og da han døde i 
1972 gik huset i arv 
til hans brorsøn Kaj 
Schou. Inga Lassen 
boede her til 2002, og 
huset ejes i dag af 
Annette og Palle  
Lorenzen, der bruger 
det til fritidshus.  
 

Lotte Krogh 
Foto:  
Endelave Museum, 
arkiv 

 
 

SOMMERMARKED 
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onsdag 13. juli kl. 11-15 
på Endelave Skole 

 

  Gå på jagt efter genbrugsguld og lokale pro-
dukter 

  Få din egen bod, hvor du kan sælge dine lækre 

lopper 
       og kreative kreationer 

  Kom og hyg dig med naboer og sommergæster 

 
Du kan få din egen bod: 

• En plads i gymnastiksalen – vi stiller et bord på 2 
m til rådighed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En plads i skolegården – du får ca. 6 m2 til din 
egen opstilling 

• En børnebod i skolegården – børn sælger egne 
legesager 

• Pris: 25 kr. på MobilePay – børneboder er gratis 

• Tilmelding og betaling til Bente Skovgaard på: 
e-mail bsr@horsens.dk eller tlf. 51589971 
 

Du kan donere ting:  
Ryd op i skabe og skuffer, og donér ting til 
”fællesboden”. Overskuddet går til noget, som alle 
kan få glæde af – forslag modtages gerne. 
 

På sommerligt gensyn   
Grundejerforeningen Lyngerne 

          Frands Schou 

ENDELAVE MUSEUM 

mailto:bsr@horsens.dk
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Det er efterhånden nogle år siden, der har været et 
større musikarrangement på Endelave, så nu er det 
tiden at prøve noget nyt. 

Den 6. august 2022 kl. 13.00-
24.00 afholder vi “Endelave Americana Music 
Day”, som er tænkt som årets “store” musikarran-
gement på øen. Arrangementet holdes på pladsen 
bag skolen. 

Vi har fået bevilliget en kulturfærge kl. 0.15 fra  
Endelave, så det er muligt for udenøs-gæster at 
deltage uden at skulle overnatte på Endelave. 

Der er begrænsning på, hvor mange vi må lukke 
ind jf. vores tilladelse fra Beredskabsstyrelsen, så 
billetter sælges efter “først til mølle”-princippet. 

 
Om Americana music 
Begrebet ‘Americana music’ dækker over ameri-
kansk-inspireret musik - en temmelig bred vifte, da 
også rigtigt meget dansk populærmusik gennem 
årene er inspireret derfra. 

Ved arrangementet ønsker vi at præsentere spæn-
dende musik i forskellige genrer, der alle holder sig 
inden for denne skive. 

Trods den genremæssige begrænsning er det vores 
opfattelse, at her er lidt for enhver smag - både det 
langsomme og tænksomme og det hurtigere og 
mere festlige. 

 
6 forskellige bands/solister optræder 
 
‘Al Jacked up’ 
Country band fra Nordjylland. 2 kvinder og 2 mand, 
der fortolker en række countrynumre, som mange 
kender og kan synge med på 

‘Roadless travellers’ 
Americana-band fra Fyn/Fejø, som fortolker både 
kendte og mindre kendte numre med en sublim 
vokal og fed backing. Roadless travellers spiller en 
blanding af egne numre og cover 

Alexander Klinke 
Upcoming Americana-geni, der med sit spændende 
og overraskende guitarspil og suveræne vokal 
overrasker og imponerer. Alexander spiller 
hovedsagligt egne numre. 

Kjær&Møller 
Lokalkendt country/americana-duo, det eneste  
100 % lokale band. 

Esben Kronborg 
Den eneste af deltagerne, der har indspillet en pla-
de i Nashville. 
Esben Kronborg og Max Kirkeby laver meget for-
skelligt musik, men der er ikke meget tvivl om, 
hvor inspirationen kommer fra. Esben komponerer 
stort set selv alt sit musik. 

‘Kristian Klarvand fra Vejle’ 
Behøver måske ikke så stor præsentation på Ende-
lave. Indtil Corona havde KKV spillet på Endelave 
21 år i træk. Det erfarne Creedence Clearwater Re-
vival jam-band sætter punktum for festen, som så 
mange gange før… 

Følg arrangementet på Facebook 
Søg “Endelave Americana Music day 2022”.
Her lægges løbende videoklip af deltagerne. Du kan 
også købe billet via facebooksiden. 

Entrébilletter kan også købes ved arrangementet, 
hvis der er plads. 

Hvis du ønsker overnatning på Endelave  
så gå ind på h  ttps://www.endelave.dk og find 
overnatningssteder under: Praktisk Info. 

 
Lars Møller og Jens Kjær  

 
 
 
 
 

ENDELAVE AMERICANA MUSIC DAY 
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FAKTABOKS 

“Endelave Americana Music Day” 
Lørdag den 6. august 2022 kl. 13.00-24.00  
(pladsen bag skolens gymnastiksal)  

Billetter kan købes i forsalg og på dagen: 

• Pris musikbillet: kr. 199,- 

• Pris musikbillet og spareribs m/flødekartofler, 
salat og flütes: kr. 250,-  
(rabat i forsalg, begrænsede billetter) 

• Pris mad på dagen: Kr. 99,-  
 

Kulturfærge fra Endelave den 07.08 kl. 00.15. 
Køb billet via færgefartens booking 

Flere oplysninger: 
Lars Møller - 60259603 Jens Kjær - 61182660 

Vi ses til august :-) 

https://www.endelave.dk/
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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 
 

 

juni - juli 2022 

 
 

PINSE, KIRKENS FØDSELSDAG 
Vi fejrer mange ting til pinse; vi fejrer at Helligånden kom til disciplene som de første, og erstattede deres normale tunger med nye 
tunger, der hver især satte dem i stand til at tale et nyt tungemål, et nyt sprog. Så de blev i stand til at skabe nye fællesskaber over 
hele jorden. 
 
Fællesskaber som på græsk hedder noget i retning af ekklesia, som med tiden er blevet til vores ord: kirke. 
 
Pinsen er et nyt fællesskabs fødsel¸ fællesskabet af de kristne. De helliges samfund som vi kalder det i trosbekendelse. Så umiddel-
bart er der lidt forskellige betydninger af ordet kirke. Det er det store verdensomspændende fællesskab af kristne, den bevægelse 
som vi hører om grundlæggelsen af pinsedag. Som bevægede sig fra Jerusalem og Galilæa ud over verden. En bevægelse som først 
og fremmest Peter og Paulus var hovedkræfterne bag. Som skabte små kirker rundt i Romerrigets middelhavsområde. Hvorfra der 
var nogen der bragte kirken rundt til de yderste afkroge af det rige der dengang nåede helt op til den skotske grænse.  
 
Små undselige steder, ofte skulle det foregå i dølgsmål, for de kristne, som de kaldte sig, var ikke velsete, hverken blandt romerne 
eller blandt dem der havde lokale religioner som deres tradition. Men de fandt steder at mødes, og på et tidspunkt blev det ok at væ-
re kristen i Romerriget, og så kunne man bygge forsamlingshuse, som man så kaldte: Kirker. 
 
Og de er så blev bygget i en jævn strøm gennem tider; nogen gange har der været mere tryk på end andre. Endelave Kirke er fra en 
periode hvor der ikke blev bygget så mange kirke, de fleste bebyggelser havde allerede sådan en bygning inden det blev 1300-tallet. 
Kirken har været et af øens forsamlingshuse siden da. Det ældste hus på øen, som stadig er i brug. For der har altid været nogen der 
har taget sig af dette hus. Holdt det vedlige, så man havde et sted at holde fællesskabet levende, et sted at høre Guds ord, et sted at 
komme når livet voksede ud over hverdagen.  
 
Når man kommer forbi kirken, kan man altid se om der 
er møde for det lokale fællesskab. For så hejser vi flaget, 
på samme måde som vi hejser flaget på vores fødsels-
dag; eller nogen gør det for os. Som et signal om at det 
er en særlig dag; og at man kan gå indenfor og sige til-
lykke. Til fødselaren eller til de andre i ens fællesskab. 
Og vi ved jo godt hvor trist det er at hejse flaget til  
fødselsdag, har bagt boller og varmet chokolade, og der 
så ikke lige er nogen der har tid til fejre det. 
 
Kirkens fejringer er ikke for et lukket fællesskab. Det er 
for alle der kan lide en stund hvor man mødes med andre 
i et åndeligt fællesskab. Det lyder måske lidt opstyltet, 
men betyder bare, at der er en times tid, hvor man ikke 
behøver tænke på alt det praktiske. Rengøringen, grøfte-
gravningen, plæneklipningen er ikke det vi mødes om. 
Det praktiske lader vi ligge, og mindes om at mennesket 
ikke lever af brød alene. 
 
Og at vi lever i samfund, i fællesskaber, i kirker. 

Glædelig pinse 
Jens Peder Baggesgaard 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Mette Munk 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 

31 32 36 39 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 
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 SOMMERKONCERT I  
ENDELAVE KIRKE 

v. Klosterkirkens Vokalensemble 

Lørdag den 6. august kl. 11.00 
 
Klosterkirkens Vokalensemble er et kammerkor på cirka 18 
medlemmer. Koret har hjemme i Horsens. 
 
Temaet for koncerten er  
”Natten og nordisk sommer”.  
På programmet er danske sange 
og salmer og kirkelige værker, 
mest i nyere 4-8-stemmige  
arrangementer. Blandt sangene 
er ”Yndigt dufter Danmark”, 
”Stemning” og ”Sig månen 
langsomt hæver”. 
Der vil være fællessang.  
 
Koncerten varer en lille times tid. Gratis entre. 
 
Vi håber, at mange vil tage imod tilbuddet om denne dejlige 
koncert. 

Endelave Menighedsråd 

 

 
 

 
 
 

 
 

JUNI 

 
 
 
 

søndag d. 5.  Pinsedag 
 Karen Holdt Madsen 
 
søndag d. 12. Trinitatissøndag 
 Jesper Hyldahl 
 
søndag d. 26. 2. søndag e. trinitatis 
 Bettina Erbs Hillers 

JULI 

 
 
 
 

lørdag d. 2.  
kl. 11.15 Jens Peder Baggesgaard 
 

 
søndag d. 10. 4. søndag e. trinitatis 
 Jens Peder Baggesgaard 
 
tirsdag d. 19.  
kl. 19.30 Jens Peder Baggesgaard 
 
søndag d. 24. 6. søndag e. trinitatis 
 Karen Holdt Madsen 

 

  
søndag d. 31. 7. søndag e. trinitatis 
kl. 19.30 Jesper Hyldahl 

MARIANN MIKKELSEN 

Endelave Kirke  
Onsdag 27. juli kl. 19.00 

 
 
 

”SOMMER– OG AFTENSANGE” 
KELTISK HARPE OG SOLOSANG 

 
Mariann Mikkelsen er en sanger, musiker og performer med et 
alsidigt repertoire – lige fra opera og musical til folkemusik og 
danske viser. Hun optræder ofte som solist til både private og 
offentlige arrangementer i forskellige konstellationer, og giver 
solokoncerter med akkompagnement på klaver eller keltisk 
harpe. Hun er uddannet med topkarakter i klassisk sang fra Det 
Jyske Musikkonservatorium ved Bodil Øland og Lars Thod-
berg Berthelsen og har været solist i flere operaopsætnin-
ger, Mariann har studeret harpe ved Joost Schelling samt på 
kurser i Irland, Skotland og England. 
 

Endelave Menighedsråd 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

SOMMERENS GUDSTJENESTER 
Som det ses af planen, er der forskellige gudstjenestetidspunkter hen over sommeren. 
 
Fra lørdag formiddag, da det passer med en dåb denne dag; over søndag formiddag 
og aften, og endelig en gudstjeneste en tirsdag aften. 
 
Forskelligheden er lidt et forsøg, for at se hvornår det mon passer bedst i sommerryt-
men. Men det afhænger jo nok også af sommervejret. Og så har vi større frihed til at 
forme gudstjenesterne, som vi hver især ønsker det. Nogle vil være klassiske, andre 
vil nok få et lille tvist. 
 
Vi håber at se mange i kirken, både fastboende og sommergæster, for glæden ved 
gudstjenesten bliver større, jo flere vi er der til at skabe festen.    
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Nyt fra museet 
”Om hundrede år er alting glemt”  
– hvis ikke vi husker at fortælle historie(r). 
Derfor er vi på øens vegne rigtig glade for at vi 
stadig får indleveret og doneret ting til museet. 
Disse ting – fotoalbums, huskeråd, beklædnings-
genstande, gamle billeder etc. giver os anledning 
til at fortælle historie. 
I dette års plancheudstilling tager vi udgangspunkt 
i ”de glemte historier” og nogle af de effekter, som 
er blevet museets indenfor det sidste års tid. 
”Folk og fortællinger” vil med tekst og billeder 
formidle den lokale historie om de mennesker, 
som har tilknytning til tingene. 
Plancherne kan ses på museet i udstillingsstuen og 
linnedrummet i museets åbningstid. 
 
Byvandring på App 
Fra i år tilbyder Endelave Museum, at man kan kø-
be en audiowalk byvandring sammen med sin en-
trebillet for kun 50 kr. i alt. Man får adgang til en 
App til sin smartphone, hvor man via sit headset 
eller mobilens højttaler guides gennem en byvan-
dring på ca. 2 km.  
Der er 7 fortællestop undervejs på ruten og man 
bliver guidet fra stop til stop, samtidig med at man 
kan følge ruten på det kort, der udleveres. Stop-
pene har forskellig varighed, nogle steder kan man 
endda nå at sidde lidt ned, mens man lytter til ø-
guidens fortællinger om historie, natur og ø-liv på 
Endelave før og nu. 
Ruten starter i museumsgården og slutter ved 
mindestenen på Trekanten ovenfor molen. Det ta-
ger ca. en time eller lidt mere at gå hele turen og 
lytte til alle fortællingerne. 

Gamle nytte- og prydplanter 
I bogværket ”De Danskes Øer” skrev Achton Friis 
for næsten 100 år siden om Endelave: ”Byen lig-
ger under Foraars-vejret som et sandt Paradis af 
en ødansk Landsby med et Væld af mægtige Træer 
og bugnende Haver, overalt hvor vi gaar.” 
Vi har ansøgt og fået penge fra Landsbyrådet til 
anlæggelse af to smukke højbede af jern. Tak for 
det til Landsbyrådet! Bedene er fremstillet af det 
delvis lokale firma Jernkompagniet og vi har place-
ret dem i museumsgården. Her er det meningen, 
vi vil vise hvilke nytte- og prydplanter, der har væ-
ret dyrket på øen i gamle dage, og vi har blandt 
andet fundet inspiration til plantearterne ved at 
granske gamle fotos.  
 
 På fotoet af familien Christiansen (og flere andre 
fotos) ser vi humle voksende ved indgangen til 
deres hus - en skik som også var meget almindelig 
i Norge i gammel tid. Forædlede sorter af humle til 
øl blev indført til Danmark allerede omkring år 
1600, men vi ved ikke om bønderne på Endelave 
blev ved med at bruge den vilde humle til øllet, 
eller om de begyndte at dyrke forædlede sorter. 
Et par infotavler ved bedene fortæller om planter-
ne og vi håber, at mange af museets gæster vil 
nyde bedene, mens de sidder i museumsgården og 
også gå hen og kigge nærmere på planterne. 
 

På bestyrelsens vegne 
Kirsten Nielsen og Tove Yde 

 
 

 
Vil du støtte museumsforeningens frivillige arbej-
de, så er det en stor hjælp, idet drift og vedlige-
holdelse af museet udelukkende sker baseret på 
bestyrelsens frivillige arbejdskraft. Vi arbejder 
med at registrere, bevare og udstille genstande fra 
fortiden, som kan illustrere vore forfædres kultur 
og levevilkår. 
 
Når du køber et årskontingent 2022 til Endelave 
Museum, så er det ganske GRATIS at komme på 
museet i hele 2022 sæsonens åbningstid. 
 
Medlemskabet koster 75 kr./person eller 130 kr./
par. Du kan betale via: 

Konto 1551-3408213 
MobilPay 51550723 

 

ENDELAVE MUSEUM 
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Familien Christiansen foran deres 
hus med humle ved indgangen 
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Mejeriet på Endelave 
Dansk landbrug tjente fra 1830’erne gode penge 
på at producere korn til det voksende britiske 
marked, men i 1870’erne begyndte prisen på korn 
at falde, da det danske korn fik konkurrence af 
korn fra Ukraine, USA og Canada. Disse lande har 
bedre jord og bedre klima til at avle hvede end 
Danmark. Udbygningen af jernbaner, havne og 
dampskibe gjorde det nu muligt for disse lande at 
sælge bedre og billigere hvede til de britiske kø-
bere end Danmark kunne.  
 
Løsningen for dansk landbrug var at bruge plante-
avlen til at producere grise og mælk, der skulle 
forarbejdes til bacon og smør. Det kunne afsættes 
til det britiske morgenbord til fornuftige priser, 
når kvaliteten var i orden. Grise kunne tåle en re-
lativ lang transport til et slagteri, mens mælk fyld-
te og vejede meget og blev hurtigt fordærvet. 
Derfor skulle mælken forarbejdes på et mejeri få 
km fra gården, hvor den var produceret, men 
hvordan skulle det organiseres på Endelave? 
 
Jens Rasmussen overtog forældrenes gård på En-
delave i 1829 (nu Kongevejen 11-15) og købte 
nabogården (nu Kongevejen 23-25) i 1844. Hans 
søn Rasmus Jensen mageskiftede jord i 1860 og 
flyttede kort efter gården ud på jorden lidt øst for 
landsbyen, hvor den nu ligger (nu Kongevejen 
29). 1862 købte han endnu en gård (nu Kongeve-
jen 10), der blev lagt sammen med de to øvrige 
til en meget stor gård, som nu hedder Mejerigår-
den. 
 
Rasmus Jensen oprettede et mejeri på denne sto-
re gård først i 1870’erne. Mejeriet var et privat 
mejeri, der modtog mælk fra egen besætning og 
fra en række andre gårde. Gevinst eller tab på 
produktionen berørte kun ejeren af mejeriet. Des-
værre døde Rasmus Jensen i 1880. Hans enke, 
Karen Jensen, drev gården og mejeriet videre 
med bestyrere. Ved folketællingen i 1890 stod Ju-
lius Hansen Petersen som forpagter og bestyrer. 
1891 overdrog Karen Jen-
sen samtlige ejendomme 
til forpagter og mejerist 
Julius Hansen Petersen, 
men han døde allerede i 
1899 kun 39 år gammel. 
 
Abraham Hansen købte 
samme år Mejerigården 
af skifteretten, bortset fra 
mejeriet, der blev udskilt 
og solgt i 1899 til et ny-
dannet andelsmejeri. Et 
andelsmejeri hvilede på 
lån, som andelshaverne 
optog i fællesskab med 
sikkerhed i deltagernes 
ejendomme. Louisenlund 
kom først med i 1904. 
Man delte gevinst og tab 
efter den leverede mæng-
de af mælk og traf be-
slutninger ved afstemning 
med én stemme pr. 
mand. Mejeriet blev dre-

vet på matr. nr. 6 c. i de bygningerne fra 1888, 
der stadig ligger på Endelave Strandvej 16. Den 
lange bygning langs vejen rummede mod øst be-
styrerbolig, mens mejeriet fyldte resten af denne 
bygningen og en mindre tværbygning mod syd.  
 
Bogen Dansk Mejeristat udgivet i 1931 oplyser, at 
der i 1929-30 var 59 leverandører på øen med 
563 køer. Heraf havde 2 mere end 20 køer, 45 
mellem 5 og 20 køer, og 12 havde 4 køer og fær-
re. I sommerhalvåret, inden malkemaskinerne fra 
omkring 1950 fik deres indtog i landbruget, blev 
køerne normalt malket ude i marken, og det var 
kvindearbejde. Sommersmør var kraftigt gult, vin-
tersmør hvidligt. 
 
Efter malkningen blev mælken samlet i mælkejun-
ger, også kaldet transportspande, der var lavet af 
fortinnet aluminium og rummede 40 l. Om morge-
nen blev mælkejungerne med landmandens aften- 
og morgenmælk afhentet af en af øens fem mæl-
kekuske med hestevogn. Det var et hårdt slid bå-
de at læsse og aflæsse de tunge mælkejunger. I 
1929-30 blev der indvejet 1,71 mill. kg mælk og 
produceret 69.623 kg smør. I 1948-49 var der på 
Endelave 485 malkekøer, der leverede 1,84 mill. 
kg mælk, der blev til 86.379 kg smør. Folkebladet 
10.1.1951. 
 
Mejeriet var udstyret med meget teknisk udstyr 
for at kunne klare høje kvalitetskrav og høj pro-
duktivitet, og anlægget udgjorde en hel lille fabrik. 
Metoder og udstyr blev udviklet på danske virk-
somheder og på Landbohøjskolen i nært samspil 
med mejerierne. Personalet bestod af 1 mejeribe-
styrer, 1 mejerist, og 5 kuske med hestevogne, 
der transporterede mælken til mejeriet. 
 

Anders Grosen 
…. Fortsættes næste nummer 

 
 

ENDELAVES HISTORIE 
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Mælkevogn foran skolen på vej til mejeriet.  
Kusken er Søren Rasmussen fra ”Strandgården”. 
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NATURISTER PÅ ENDELAVE 
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Danske Naturister aflægger Endelave et besøg fra 
den 23. til den 26. juni i år. 
Vi er en forening af naturister, der har det til fæl-
les, at vi kan lide at være nøgne i en social, men 
ikke-seksuel sammenhæng. 
  
Det er som led i en mangeårig tradition, at vi 
hvert år i sommerhalvåret besøger en dansk ø. 
Formålet er foruden at tilbringe tid sammen under 
hyggelige former at stifte bekendtskab med øens 
beboere og seværdigheder. 
 
I år går turen så til Endelave, hvor vi har udset os 
øens strande som et værdigt udflugtsmål. 
Vi skal bo på godset Louisenlund. Herfra er plan-
lagt en nøgenvandretur om lørdagen op langs 
øens østvendte strande. Vi starter turen ved 11-
tiden. 
 
Hvis du er nøgenforskrækket, er du hermed adva-
ret; ellers er du velkommen til at gå med, nøgen 
eller ej, og få en god snak med os om, hvad natu-
risme er for en størrelse. 
 
Du er også velkommen på Louisenlund lørdag af-
ten fra klokken 21, hvor vi holder lidt festivitas 
med levende musik. Her kan vi eventuelt fortsætte 
snakken fra vandreturen, eller du kan nøjes med 
at nyde stemningen, måske med en tur i saunaen 
eller i vildmarksbadet.  
 

Bemærk, at  
badetøj eller 
anden påklæd-
ning ikke er  
tilladt i hverken 
sauna eller vild-
marksbad, men 
husk et hånd-
klæde til at sid-
de på! 
 
Besøget hos os 
lørdag aften 
koster ingenting, lige bortset fra drikkevarer, som 
du køber af os for et symbolsk beløb. Egne drikke-
varer må ikke medtages. 
 
Og du kan være helt rolig: Vi er hverken sekteriske, 
pædofile eller på anden måde en utryghedsskaben-
de flok – blot omkring 60 almindelige mennesker af 
blandet køn, der godt kan lide at være nøgne sam-
men! 
 
Hvis din nysgerrighed er vakt, kan du eventuelt gå 
ind på www.naturister.dk, hvis du vil vide mere om 
vores forening. Du er også velkommen til at kon-
takte mig på tal@naturister.dk, hvis du har spørgs-
mål til arrangementet eller til vores ophold på En-
delave i øvrigt. 
 

Torben Larsen, Formand for Danske Naturister 

http://www.naturister.dk
mailto:tal@naturister.dk
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Den 27. november 2015 fik Horsens Kommune 
bevilliget 517.525 kroner af Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet og EU til naturgenopretning af et 16.5 ha 
stort område på Lynger. Pengene gik dels til et 
2000 meter langt vildthegn og dels til rydning af 
området, der er en tidligere kreaturfold, der var 
sprunget i skov og krat. Hegningen skulle holde på 
en flok udsatte Dådyr, og forventningen var – og 
er – at Dådyrene kan afgræsse området, så gen-
vækst af det ryddede område forhindres ligesom 
for høj græsvækst holdes nede, og orkideer og an-
dre spændende planter kan vinde frem. 
 
Man har i særlig grad og i følge skiltning været op-
mærksom på at sikre og genetablere naturtyperne 
rigkær, tidvis våde enge og klitlavninger. 
 
Louisenlund I/S indgår som samarbejdspartner og 
har bidraget med en flok Dådyr på ca. 15, der for-
ventes at kunne formere sig op til flere, som der 
kan drives jagt på (der er opsat jagttårne i områ-
det). 

 
I foråret 2017 kunne man se aktivitet og betydelig 
grøftning fra vejen, der løber syd om Louisenlund 
til østkysten. Grøften fra området/
dådyrindhegningen er under vejen forbundet med 
den meget dybe grøft, der løber langs vejen til 
østkysten og som afvander skoven og engene. 
Området er blevet nyligt grøftet i hele sin længde, 
så afvandingen fra rigkæret og de våde enge må 
siges at være ret så komplet og effektiv. Jeg hu-
sker en meget våd inderste del af den nuværende 
indhegning, hvor vandstandssænkningen i øjeblik-
ket må være i størrelsesordenen 1 meter. 
 
I foråret 2017 kontaktede jeg Miljøafdelingen i 
Horsens Kommune og gjorde opmærksom på pa-
radokset: Man får støtte til at etablere et 
vådområde, hvorefter man afvander det. Mil-

jøafdelingen var ikke ligefrem begejstret for min 
indblanding, og det forlød – og det har jeg også 
hørt fra anden side - at afvandingen var et krav 
fra Louisenlunds side; ellers ville man ikke være 
med. Jeg kender ikke motivet for afvandingen, 
men man kunne gætte på, at Louisenlund måske 
mener, at der kan produceres flere Dådyr til af-
skydning, hvis området er effektivt tørlagt. 
 
Jeg vil ikke stille spørgsmål til Louisenlund I/S. 
De kan agere, som de vil. Det er deres jord. Det 
er forretningsfolk, hvor det er fortjenesten og ik-
ke rimeligheden, der er i fokus. 

 
Anderledes med Horsens Kommune. Kan miljøaf-
delingen forklare sig? Vil man hævde, at afvan-
dingen ikke betyder noget? Er man tilfreds med 
et meget lille og forarmet rigkær?  
 
Sidste nyt. Rygtet går, at Louisenlund vil sætte 
Krondyr ud i området – måske i erkendelse af 
den lave jagt-barhed af de ret så små Dådyr. 
Fantastisk. Kronhjorte elsker at søle sig – i rig-
kær! Så luk for afvandingen. Tak!  
 
Sidste nyt april 2022. Ovenstående stod at læ-
se i Endelavebladet for flere år siden. Kommunen 
har stadig ikke foretaget sig noget som helst. 
Rigkæret er tørkelagt og for halvdelens vedkom-
mende  kvalt i Bjergrørhvene, som ingen græs-
sende pattedyr  bortset måske fra Heste orker at 
gå i lag med. Der er alt for mange  
Dådyr og Krondyr i indhegningen, og alle blom-
ster bliver spist af dyrene  så snart, de vover at 
stikke hovedet op. Rigkæret er i praksis forsvun-
det selv om en totalt latterlig inventering over en 
halv dag hvert sjette år foretaget i dyre domme 
af et såkaldt ekspert-firma stadig mod god beta-
ling hævder, at der befinder sig et rigkær på ste-
det, fordi to nøjsomme mos-arter endnu ikke er 
helt forvundne.  
 
Hvad er meningen? Det her er totalt til grin. Hvad 
med at tilkalde nogle kompetente, uafhængige  
botanikere som f.eks. Rasmus Ejrnæs fra Århus 
Universitet. 
 
Louisenlund har i årevis drevet gæk med borger-
musikken. Nu er de ved at sælge - eller er de? 
Hvis der melder sig en køber, må den sløve kom-
mune se at vågne op og stille nogle krav til den ny 
ejer. Det første må være at drænene lukkes til, og 
dyrebestanden kommer ned på et acceptabelt ni-
veau. Dyrene er ansatte som gartnere i økosyste-
met, ikke som ofrene i et skydetelt. 
 

Jørgen Rabøl 
 
 
 
Redaktionen har sendt artiklen til Horsens Kom-
mune, Teknik og Miljø, Naturafdelingen for evt. 
kommentarer til indlægget. 
 
Redaktionen har ved ikke modtaget kommentarer 
forud for aflevering til trykkeriet. 

DÅDYR OG RIGKÆR 
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Foto: Kaninen Katrine fra Endelave 
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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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Tidlig sommer 
Solen har nu næsten skinnet fra tidlig morgen og 
til sen aften i en hel måned. Tørkeindekset fra DMI 
er kravlet helt op på 10, som er det højeste tal på 
skalaen, og skaderne kan begynde at ses på mar-
ker og i haver. Kartoflerne er kommet fint op, men 
uden vand vil de ikke udvikle sig under jordover-
fladen til de forjættede nye kartofler, som vi glæ-
der os så meget til. Græsset har vi helt været fri 
for at slå, og i vor egen have kan vore kaniner 
næsten ikke finde føde nok, og det går lidt ud over 
nogle af de øvrige planter, som så må stå for tur. 
– Men så forleden dag hørte vi en mærkelig lyd fra 
taget i udestuen, - nu var det ikke længere små-
fuglene, som dansede ballet deroppe. Nej, det var 
regndråber, som begyndte at falde deroppe så jeg 
kunne få den tanke at smide alt tøjet og gå nøgen 
ud i regnen for at byde den velkommen. Men det 
var jeg vist blevet for gammel til, så det blev ved 
tanken. 

 
Rundt i haven, hvor der var en smule skygge, 
havde brændenælderne rigtig bredt sig. De havde 
fået roden godt ned i jorden, hvor de stadig kunne 
finde en smule vand, så nu måtte jeg rundt med 
buskrydderen, og det var sandelig tiltrængt. Der 
blev dog rigeligt tilbage, så jeg kunne klippe toppe 
af og fylde en helt spand til brændenældesuppe, 
som vi altid skal have en portion af på denne tid af 
året. Det smager rigtig godt, og så  er det jo en af 
naturens mest næringsrige planter. Jeg kommer 
altid til at tænke på sommerens farverige og 
smukke sommerfugle, som alle har larverne boen-
de på Stor nælde. Takvingerne, som denne store 
familie kaldes, er nok den mest kendte sommer-
fuglegruppe og består f.eks. af Dagpåfugleøje, 
Nældens takvinge, Admiral, Tidselfugl og Sørgekå-
be og mange flere mindre kendte arter. 
 
Fiskeriet er næsten gået helt i stå. Den ene art 
efter den anden vælger at forlade vore vande om-
kring Endelave. Vårsilden har i år valgt andre egne 
at formere sig i. Hornfiskene har vi næsten ikke 
set i år, og det er meget få meldinger om fangst vi 
hører. Ørredfiskeriet er også gået meget tilbage, 
så vi vist ikke længere kan kalde os ørred-øen. 
Når der ikke længere findes fiskeyngel til rovfiske-
ne, må de jo finde andre jagtmarker. – En stor 

årsag til denne udvikling må vist søges i den store 
dumpning af slam fra Horsens fjord, som jo dum-
pes et godt stykke mod sydøst. Selve dumpningen 
synes at begynde ud for sydkysten af Endelave og 
dette medfører et bredt bælte med slam, som fø-
res med den sydfra kommende strøm fra Lillebælt. 
Denne strøm deler sig omkring Kloben og løber 
hver sin vej rundt om øen, for så at samles igen 
omkring Øvre spidsen og løbe til Svanegrunden og 
videre nordpå. – Det må da vist være en opgave 
for kommunen at se lidt på denne trafik, som da 
vist ikke foregår helt efter forskrifterne. 
 
Rådyrene ser vi ikke noget til her vestpå, og vi 
savner at have disse smukke dyr at se på. Og net-
op i disse dage begynder de at føde deres lam 
rundt omkring, ofte i græs- og kornmarkerne, 
men i år er stråene ikke så høje, at de kan skjule 
sig der, så det er måske også en grund til, at de 
tilsyneladende gemmer sig i skov- områderne. – 
Rævene ser vi heller ikke luske omring. Måske har 
jægerne fået antallet af ræve bragt ned på et ac-
ceptabelt niveau, så råen kan beholde begge sine 
lam. 
 
Det er ikke kun i vor have, at kaninerne trives. 
Overalt langs digerne ses store flokke, som tager 
godt fat i det ny såede korn. Kaninpesten fik vist 
ikke rigtig fat i efteråret, og myxomatosen, som 
den hedder, er måske delvist forsvundet fra Endela-
ve. Sygdommen har det jo med at blomstre op 
hvert syvende år, hvor den gør det af med omkring 
90% af kaninerne.  
 
Fasanerne synes med det tørre vejr at kunne få 
nogle kyllinger til at overleve. År med megen regn 
er ikke godt for disse fugle, Rundt i haven har vi 
mange hunfasaner liggende på æg, og efter den 
kraftige fodring hele vinteren og foråret med, skulle 
resultatet jo gerne kunne ses. 
 
God sommer, skønt egen sprang før asken! 
 

Børge Birkmose 
 

NATUREN LIGE NU 
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ENDELAVE LÆGEURTEHAVE 

Husk Grundslovsmødet i Lægeurtehaven 

den 5. juni kl. 12.00-15.00 
 
Godt nok er der længe til efteråret og til 2023, 
men her er lidt planlagte datoer, der er værd at 
skrive ind i din kalender: 
 
Æblekagedag den 19. oktober kl. 13.00-16.00 
Julemarked den 26. november 1kl. 3.00 -16.00 
Generalforsamling den 25 februar 2023 kl. 11.15 

Foto: Børge Birkmose 
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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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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 Jørgen Ulvund 30 91 25 91 

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    

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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