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Hvis vi står sammen,  kan vi – fastboende, 
fritidshusfolk og gæster på øen – skabe en ø, 
der i sommerperioden er fyldt med skønne 
aktiviteter for alle aldre. Det kræver blot, at 
vi er mange, der giver lidt til andre af det, vi 
er bedst til. Vi kalder det projekt Aktiv Ø!

Har I de seneste somre lagt mærke til Sejlerskolen i bugten, glade drenge og piger 
til fodboldskole på Sportspladsen og crossfit-aktiviteterne på havnen? Gæster og 
fastboende strømmer til i stigende antal og i alle aldre. Samtidig med nydelsen af ro  
og natur på Endelave vil mange også gerne dyrke fysiske aktiviteter, når der holdes  
ferie. Gerne sammen med andre og gerne, hvor alle i familien kan være med.

Nu har Endelave Idrætsforening sammen med en kreds af fastboende og fritidshusfolk 
besluttet at sætte ekstra skub på aktiviteterne i sommeren 2018!

Vi lægger op til en mobilisering af alle gode, frivillige og ulønnede kræfter, som holder 
af Endelave og gerne vil give et bidrag til fællesskabet, så vi kan tilbyde endnu flere 
aktiviteter i sommeren  2018.

Derfor har vi brug for dig og din energi. 
Måske bare én gang i løbet af ugerne 28, 29 og 30. 

Endelave
– Aktiv Ø i sommeren 2018?!

...fortsættes side 2



”

Eksempel: Du melder dig til at være tovholder for en løbetur på 8 km med start på 
havnen en torsdag kl. 10. Det annnoncerer vi på diverse medier. Din opgave er så at 
være på havnen på dette tidspunkt, samle løbefl okken og have planlagt en løberute på 
ca. 8 km, som du forestår, og hvor man også slutter på havnen. Du kan evt. specifi cere 
aktiviteten yderligere ved at oplyse, at det er en løbetur for børn sammen med voksne 
eller måske en tur for trænede løbere.

Du kunne også forestå en omgang yoga (vi har madrasserne) – arrangere en håndbold-
kamp – en minitriathlon – en vandpolokamp – en petanque- eller sjippeturnering – en 
cykeltur på 20 km – en vandretur  – en fl oorball-kamp – en gymnastiktime etc. etc.  

Du behøver kun at stå for ét arrangement én gang, men du må gerne bidrage mere.

Du kan også opfordre din nabo, din sommergæst, dine børn eller din ægtefælle til at 
forestå en aktivitet – du kan måske allerbedst se, hvad de kan bidrage med?

Hvad er så meningen med  Aktiv Ø? 

Hvad skal det gøre godt for?

Det handler først og fremmest om at give andre – børn, unge og ældre - en god 
oplevelse og skabe glade feriefællesskaber og –aktiviteter.

Derudover at deltagere spreder det gode budskab til andre om, at ferie kan holdes på 
en naturskøn og fredfyldt ø, som endda giver mulighed for masser af aktiviteter.

Men målet er også at skabe en bedre fremtid for Endelave. Flere skal lære øen at 
kende. Det er et fl erårigt projekt, hvor 2018 skal være et afgørende testår. Endelave 
skal blive ved med at være et godt sted for os, som bor her eller som kommer her 
meget. Vi skal tiltrække turister nok til, at kommunen kan forsvare at drive en ordentlig 
færgeforbindelse og til, at det kan betale sig at videreudvikle og vedligeholde kro og 
andre spise- og overnatningsteder på øen. Vi har også fortsat brug for en købmand, 
spændende butikker, læge, Lægeurtehave, museum osv.

Vi håber, at mange synes, at ideerne og tankerne er så gode, at de vil være med!
Ring, skriv eller kig ind til

Sonja Elgaard, Kongevejen 22, mail: sonja.elgaard@lightmail.dk, mobilnr. 2242 2342
Kim Vind, Kongevejen 40, mail: kva@birkunst.dk, mobilnr. 4070 4314
Henning Nørbæk, Hjertegræsvej 38, mail: hn@faengslet.dk, mobilnr. 2244 2264

…og få en snak om netop din(e) aktivitet(er).

Vi håber at få rigtig mange henvendelser senest 25. maj.

Mange forårshilsener
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