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Endelave Lægeurtehave
Tag en rundtur i lægeplanternes historie fra oldtidens urtegård til mid-
delalderens medicinhave, og se flere hundrede planter, hvoraf nogle 
bruges i moderne lægemidler. Nyd de vildtvoksende lægeplanter, der 
gror på Endelave, og som har været og bliver brugt medicinsk. Læge-
urtehaven har en større produktion af krydderurter, som tørres i eget 
tørreri og forarbejdes til en række spændende økologiske specialiteter, 

der bl.a. kan købes i havens butik. Masser af sommeraktiviteter, temadage, økologiske madaftener, presning 
af æblemost m.m. For grupper arrangeres rundvisninger i haven og kurser: „Vilde urter ind i køkkenet“ – 
„Dyrkning og brug af krydderurter“ og mange andre temakurser.
www.endelave-laegeurtehave.dk – 75 68 96 95

Oplev en dag eller flere på Endelave og fornem roen og 
stilheden. Færgeturen på en time giver en særlig stemning, 
og Endelave byder velkommen med den gamle landsby 
med gadekær, bondegårde og fiskerhuse. Her hilser man 
på hinanden.

Velkommen til Endelave 
– øen, du aldrig glemmer

Endelave Museum
I den gamle præstegård fra 1741 findes en fin samling af gammelt indbo og brugsting samt genstande fra 
øens landbrug, jagt, fiskeri, søfart og befolkning. Se også museets særudstilling om Endelave i krigsårene 
1940-1945 samt den store udstilling om Agdas forlis i 1944 – den største danske skibskatastrofe under 2. 
verdenskrig, hvor alle 14 ombordværende mistede livet. Museets frivillige fortæller gerne om øen og dens 
historie. www.endelave-museum.dk 
75 68 90 33 / 21 66 52 99

Endelave til fods eller på jernhesten 
Der er gode muligheder for at vandre både langs ky-
sten og i naturområderne. Snekkerbjerg er øens 
højeste punkt med 8 m over havet, så cykelturene er 
en nydelse. Cykler kan lejes på havnen eller hos Team 
Endelave. Kort over cykelruter, se hjemmesiden.  

Købmandsgården
Hør historien om Per Hensens pas-
sion for plader og afspillere og se 37 
grammofonafspillere – unikke kunst-
værk. 75 68 92 72



Velkommen til Endelave 
– øen, du aldrig glemmer

Endelave Kirke
Kirken er bygget omkring år 1400, og tårnet er opført i 1931. 
Den gamle egetræsdør er måske lige så gammel som kirken. 
En smuk prædikestol fra 1500-tallet og to kirkeskibe smykker 
kirken. Kirkens historie formidles af kirkeværgen. 
www.sogn.dk/endelave – 75 68 90 66 

Endelave Flet
Se, hvordan Lene Iversen arbejder med det unikke håndværk til Poul 
Kjærholms stole, der leveres direkte til Fritz Hansen. Værkstedet er 
indrettet i Skippergården fra 1777. Her fortæller Lene Iversen gerne 
om arbejdet med peddigrør, designerlampen „Insula Light“ samt 
spændende konsulentopgaver. 
www.endelaveflet.dk – 51 55 66 08    

  

Endelave Naturcenter
Få viden om og oplevelser i naturen. Se udstillingen om Endelaves 
enestående natur og få svar på, om Endelave er en solskinsø, og hvor-
for øen er naturbeskyttet? For grupper arrangeres med naturvejleder 
fugletur, 3-timers naturcykeltur og 2 timers naturværksted samt 
traktortur og foredrag om natur- og øemner.
www.endelavenaturcenter.dk – danna_borg@hotmail.com 
24 84 93 92  

Team Endelave
For grupper arrangeres oplevelsesture i prærie- eller traktor-
vogn. Teambuilding, skattejagter, events, der kan kombineres 
med overnatning og bespisning, planlægges efter aftale. 
www.endelavebb.dk/TeamEndelave.php – 75 68 91 55   

Smag på Endelave – Højskole à la Endelave
Et eksklusivt udvalg af ø-produkter og kurser: „Lav din helt egen 
sennep“ – „Lav din egen melblanding“. Tag en eller flere højskoledage 
med spændende emner, som livsstil, natur, spis af og i naturen samt 
miljø og bæredygtighed. 

Tanggården – Endelave Tang
Et enestående udvalg af tang og tangprodukter. Gå med på strandsa-
fari, hør om produktionen af tang og øens naturlige ressourcer. For 
grupper sammensættes et helt særligt program efter ønsker.
www.smag-paa-endelave.dk 
www.endlave-seaweed.dk 
75 68 90 03 / 50 40 94 70

Naturen
Overalt på øen findes de vilde 
kaniner, der kom til øen i 
1920´erne. Hede, fyr og plantager 
veksler mellem kyst og overdrev 
på Øvre – det 300 tønder land 
store naturområde, der er fredet 
og har et rigt fugleliv. Flaskens 
strandeng har masser af planter 
samt ande- og vadefugle, og i 
Troldeskoven vokser de gamle 
krogede træer – heraf navnet. 



Endelave Fiske- & Røghus 
– Røghuscaféen
Gårdbutik – Bed & Breakfast
I caféen serveres hver dag friske varer 
fra røgeriet: De berømte fisketallerkener, 

lækre stjerneskud eller andre lækre menuer samt kaffe og kage. 
Selskaber op til 32 personer modtages gerne mod forudbestilling. 
I røgeriet stort udvalg af ferske og røgede fisk samt lækre oste.
Fra Gårdbutikken sælges forskellige ø-specialiteter og produkter 
fra De 5 Gårde samt glaskunst – glaspuster John Poulsen, Sydals. 
Bed & Breakfast i nyindrettede værelser.
www.endelavefisk.dk – 24 60 17 81 –Kongevejen 65   

Endelave Kro & Gæstgiveri
Kroværten, der er kok, tilbereder klassisk 
og moderne mad i en raffineret forening 
og med spændende detaljer. Nyd maden 
i krolokalerne eller på terrassen i bedste 

caféstil. Følg samtidig med i ølivet, hvor alle kender hinanden. 
Arrangerer gerne PopUp Dinner i spændende omgivelser. Nyd et 
ophold – 11 dobbeltværelser, 6 med havudsigt.  
www.endelave-kro.dk – 75 68 90 21

Mejerigården Café/Café M 
Endelave Camping & Hytteferie
Hjemmelavede danske retter og special-
menuer samt burgere og nachos serveres 
i caféen, hvor galleriets udstilling med 

skiftende nationale kunstnere kan opleves. Hytter med havud-
sigt og overdækket terrasse. Campingpladsen ligger tæt på by 
og havn. Nyd naturen og vandet ved den børnevenlige strand. 
Musik- og madarrangementer, se hjemmesiden.
www.mejerigaardencafe.dk – www.endelavecamp.dk – 24 46 64 65

Besøg også:

Glashuset – Birkunst – Kongevejen 40
Se og køb unikt, smukt og sjovt glaskunst fra eget værksted. 
Smykker, billeder og brugskunst.
www.birkunst.dk – 29 45 81 21

Kongevejens Elitekøbmand – Kongevejen 17
Dagligvarer, frugt og grønt. 51 22 02 82

Købmandsgården – Kongevejen 10  
Vin og delikatesser. 75 68 92 72

Pilegården – Vesterby 49
Økologiske grøntsager og mel samt Merino uldgarn. 24 62 87 50

Vincent – Vesterbyvej 28
Spændende delikatesser og is. 28 49 86 30

Endelave Alternativ Wellness – Vesterby 37
Afstressende og afslappende behandlinger. 21 46 43 31

Louisenlund – Endelave
Godset Louisenlund er bygget i 1797 
og har været i familien Schildknechts 
eje frem til 1903. I nogle år ejede Vejle 
Kommune godset, og der var ferieko-

loni for børn. Nu privatejet til udlejning med 56 sovepladser til 
skoler, familiefester eller firmaarrangementer. Industrikøkken 
med alle faciliteter, opholdsstuer, konferencerum og en stor flot 
lade med borde og stole. Nyd også den uspolerede natur med 
badestrand og tag bare fiskestangen med.
www.louisenlund-endelave.dk – 30 91 90 14 

Kærhuset på Endelave
Centralt beliggende ved øens gadekær 
og børnevenlig strand med gode fiske-
muligheder. Stort hus med moderne 
faciliteter, to badeværelser, køkken 

og stue samt 6 værelser til 12 personer. I den gamle stald er 
indrettet sovesal til 9 personer, mindre køkken samt fællesrum 
til 26 spisende. Kan lejes samlet eller særskilt. Muligheder for 
fritidsaktiviteter på stor grund. 
www.kaerhuset-endelave.dk – 40 82 93 99

Oasen
Endelaves grillbar er beliggende ved havnen. Spil minigolf eller 
nyd udsigten over havet. Cykler udlejes. 
www.cykler-minigolf.dk – 24 67 42 12

Endelaveservice
Service og udlejning af feriehuse.
www.endelaveservice.dk – 71 52 51 52 

Endelave Flyveplads
For flyvende gæster camping, tekøkken 
samt toilet og brus med koldt vand. 
Cykler til rådighed. Ingen flyleder eller 
radio. 97 34 32 33 – toftair@mail.dk 

Endelave Færgefart
Kiosk om bord.
www.endelave.dk – 75 68 91 75  

Endelave Havn
Plads til 100 gæstesejlere, stor terrasse med køkkenfaciliteter 
og grillpladser. 
www.endelavehavn.dk – 75 68 91 50 

Endelave byder velkommen 

Endelavitterne er klar til at lave en spændende tur eller et unikt ophold for jer. Kontakt en af os, og vi laver et program lige efter jeres ønsker. 

Sammenslutningen 

af Danske Småøer

Se mere på: www.endelave.dk
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