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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med 
præsten.

Formand Ove Bjerre-Pedersen 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk

Kirkeværge Kirsten Yde 
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64,  
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

RETSSTATEN
Hvorfor betaler vi i grunden skat? Svaret på det spørgsmål er indlysende. Det 
er for at opretholde en retsstat, for uden penge til retsvæsnet, til politiet, til 
skoler, til hospitalsvæsnet osv., osv., så kan retsstaten ikke fungere. Hvorfra 
har retsstaten så sin gyldige begrundelse? Kan vi videre spørge. Ja, det har 
den faktisk fra den gamle bibelske urmyte, myten om Den store vandflod, 
som vi kalder den i dag. Før hen kaldtes den Syndfloden. 

Efter at vandfloden, der oversvømmede hele verden og kun frelste skab-
ningerne inde i Noas Ark – efter at vandet har trukket sig tilbage, så sætter 
Gud Herren fra da af nogle nye betingelser for det fremtidige menneskeliv 
på jorden. Som det helt afgørende sætter han drabsforbudet. I 1. Mosebog 
9,6 siger han: ”Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af 
mennesker. For i sit billede skabte Gud mennesket”. Med andre ord: Når et 
menneske er skabt i Guds billede, så har ingen andre mennesker ret til vilkår-
ligt at tage livet fra det! Tekststedet betragtes derfor fra gammel tid af som 
øvrighedens indsættelse i verden, for det er retsstaten, der gennem organise-
ret retshåndhævelse beskytter sine indbyggere mod vilkårlige drab. 

Derfor har den kristne kirke med sin teologi og sin deltagelse i samfunds-
forhold altid været optaget af, at staten beskytter sine borgere, hvor ugude- 
lige de end er! Fordi staten set med den kristne kirkes øjne dybest set er en 
guddommelig ordning med udgangspunkt i 1. Mosebog. Og staten har 
behov for penge, skattekroner, som vi alle sammen må betale. Jesus blev 
engang udfordret med et spørgsmål, om det var tilladt at give kejserens skat 
eller ej? Kejserens billede var jo på mønterne, ligesom Dronning Margrethes i 
dag er på vore, og var det ikke gudsbespotteligt? spurgte nogen kritisk. Jesu 
svar var, at man skal give kejserens, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er.

Hans svar den dag har siden haft umådelig stor betydning for især vores 
kirke, den evangelisk-lutherske, i forståelsen af, at et menneske lever sit liv så 
at sige i to riger på én gang, både i det verdslige og i det åndelige rige på 
samme tid. Til den, der tragter efter at leve et kun åndeligt liv, der siger han 
karsk og ligeud: Gå du hen og giv kejseren, hvad kejserens er, lev med frimo-
dighed og uden mindste dårlig samvittighed over at betjene dig af kejserens 
mønt, og glem dig selv i blot at leve og tjene dit brød ved at tjene din fami-
lie og din næste – med de samme grove midler, som du tjener dit brød, med 
penge. Alle pengene bærer kejserens billede, og det skal tages alvorligt, men 
ikke højtideligt, for kejseren er blot Guds tjenestemand, så ham er der ingen 
fare ved.  

Og til den, der kun vil leve et verdsligt liv, dér siger han lige så karsk: Glem 
aldrig at du er Guds menneske og bærer hans præg. Du behøver ikke at 
bekymre dig for, hvad du skal give ham, for du kan ikke give ham noget, som 
han ikke har i forvejen. Men det du skal gøre er, at du skal se og lytte de kær-
lighedens kildespring i den skabte verden og i det skabte menneskeliv midt i 
din dagligdag. Deri kan du høre Guds ord og bevare det, tage det til dig og 
leve med det. Det er din mulighed for at give Gud, hvad Guds er.
/ Per Mikkelsen

VENØ  KIRKE
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KONSTITUERING AF MENIGHEDSRÅD
Et nyt funktionsår begynder 1. søndag i advent. Hvert år skal formanden væl-
ges ved en hemmelig afstemning. Der er genvalg til formand samt de øvrige 
poster. Formand: Ove Bjerre-Pedersen, næstformand: Per Mikkelsen, kasserer: 
Susanne Marie Jensen, kirkeværge: Kirsten Yde, kontaktperson: Helle Gjern 
og sekretær: Hanne Nielsen.

Julehygge i Præstegården
Ved højmessen den 3. december - 1. søndag i advent, bærer børnene de 
nye lys ind i kirken for at markere kirkeårets begyndelse.

Efter højmessen er der julehygge i Præstegården med æbleskiver, saft og 
gløgg. Vi synger julesange fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne.

De ni læsninger
Søndag den 10. december - 2. søndag i advent, er der aftengudstjeneste 
kl. 19:30 med ”De ni læsninger”. I år vil det være konfirmanderne, der tager 
sig af læsningerne. Efterfølgende er der klejner, saft og kaffe i kirken.

Oberammergau 2020
Hvert 10. år opføres det traditionsrige Passionsspil i Oberammergau. Venø 
Bussen og Venø Rejser står som arrangør. Se mere på venorejser.dk eller på 
kirkens hjemmeside.

Praktiske opgaver i det nye kirkeår
Der er nogle småmangler, som skulle have været færdige for længst, trap-
petrin til prædikestol, insektrist i våbenhus, tænd/sluk ved indgangsdør. Af 
større ting er udskiftning af gavlspær, isolering på loft samt ny gangbro. 

Vi har fået tilladelse til at få automatisk ringe-kimeanlæg. Vi vil dog først 
ud og besøge et par kirker med lignende ophæng for at vurdere eventuelle 
støjgener.

Der er netop givet tilladelse til restaurering af kalkmalerierne. Vi har fået 
fondsmidler hertil på kr. 100.000 fra Augustinus Fondet.

Der skal lægges brosten samt bordursten fra port til indgangsdør. Der 
planlægges lysstandere som langs kirkediget.

Kirken skal kalkes og våbenhuset pudses og kalkes. Alt dette skal 
være færdig senest den 15. april 2018 inden den store konfirmationdag, 
Bedefredag den 27. april.

/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

JULEVIGNETTERNE
Aase Askanius har igen i år stillet sin julekortsamling til rådighed for redaktio-
nen. Vi takker og håber, at vores valg kan sprede julestemningen.
/ VenøPosten - Red.

VENØ  SOGN
APOSTLEN  

”MATTHÆUS”

Matthæus hed oprindeligt Levi og 
var tolder, inden han mødte Jesus. 
Altså upopulær skatteopkræver for 
Romerriget. 

Matthæus sad ved toldboden, 
da Jesus kom forbi, og sagde ”følg 
mig”, hvilket Matthæus gjorde. 

Matthæus missionerede i Etiopi-
en. Det fortælles, at han blev dræbt 
med et sværd. 

I kunsten er hans apostelattribut-
ter et sværd, en pengepose og et 
regnebræt.

Tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Mortensen
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NOVICE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Som en “novice” i denne sammenhæng, var det interessant at 
deltage i mødet mellem de 27 danske småøer i Sammenslut-
ningen af Danske Småøer (SaDS). Det var en lille åbenbaring at 
se Venø som en lille del i en større sammenhæng. Øer med de 
samme problemer og udfordringer i et fællesskab. 

Småøerne er andet end et “eksotisk” indslag i det danske kulturlandskab. 
Det er fungerende samfund med konkrete udfordringer at løse. Fra billetpri-
sen på færgen, via god kontakt med kommunen, mobildækning og hvordan 
vi sammen kan præsentere vores ø i medier og i forhold til beslutningstagere.

Blandt de udfordringer, vi har fælles, er bl.a., hvordan vi tackler generati-
onsskifter? Hvordan vi får nye (unge) tilflyttere til at bosætte sig? Hvad gør vi 
med de tomme huse? Skal der bygges almennyttige boliger? Er der en græn-
se for, hvor mange turister vi kan modtage i løbet af en sæson? Hvad kan 
vi gøre for at skabe positive historier om Venø? Brug af Facebook og andre 
sociale medier blev også diskuteret. 

En af de positive historier vi blev fortalt, var om “Ø-passet”. En succes og 
noget, der skaber øget (positiv) opmærksomhed og flere besøg på mange af 
øerne.

Vi blev også fortalt om LAG Småøerne og dets samarbejde med andre 
lokale aktionsgrupper, beboerforeninger, kommuner, kommunale havne, 
turismeorganisationer m.fl. Øerne kan hos LAG Småøerne få hjælp og gode 
råd til at søge midler, planlægge nye tiltag og andet.

Tre folketingspolitikere fra Folketingets Udvalg for Landdistrikter og 
Småøer var også til stede til en paneldebat. De var, uanset partifarve, enige 
om at vi (småøerne) er vigtige at støtte og hjælpe politisk. Jeg savnede delta-
gere fra den politiske opposition, men de havde ikke tid (vilje?) til at komme 
til mødet.
/ Erling Roseth, Venø-repræsentant i ”Sammenslutningen af Danske Småøer”

Novicen, formanden og de tre politikere

Læs mere om repræsentantskabsmødet og erhvervskonferencen i det kom-
mende nummer af Ø-Posten, som udkommer i slutningen af december. 
/ Red.

DET  SKETE

Foto: Jan Bendix

DRONNINGENS  
ANERKENDELSE
Venø Seafood Aps var blandt en af 
de ca. 60 virksomheder og organi-
sationer, som Dronning Margrethe 
havde inviteret til Fredensborgkon-
cert i oktober.

Dronningen har med et par 
års mellemrum inviteret til koncer-
ter for at anerkende en branches 
betydning for det danske samfund.

I år var valget faldet på miljø- 
og fødevaresektoren – og en af de 
udvalgte var Venø Seafood, der 
leverer Limfjordsøsters og hum-
mere til gourmetrestauranter over 
hele landet.

Kristian Borbjerggaard var for-
mentlig den yngste gæst, der sam-
men med sin kæreste var deltager. 

Musikken blev spillet af musi-
kere fra Livgarden og som solister 
Christian Brøns og Sinne Eg. 

Efter koncerten, der fandt 
sted i Fredensborg Slotskirke, 
var der souper i Kuppelsalen på 
Fredensborg, hvor 160 gæster var 
placeret ved 22 borde med repræ-
sentanter fra kongefamilien og hof-
fet ved hvert enkelt bord.

En kæmpe oplevelse og ære 
for Kristian og for en anden min-
dre fødevare småø-virksomhed, der 
også deltog.
/ VenøPosten - Jan Bendix
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RECEPTION FOR FORSTANDERNE
Efterskolen får ny forstander ved årsskiftet. 
Fredag den 15. december kl. 15:00 siger 
vi farvel til Nikolai Terp og goddag til Tage 
Jepsen ved en uformel reception. Alle er velkomne.
/ Venø Efterskole - Peter Petersen

JULEBINGO
Vi vil på efterskolen gerne invitere alle venøboere til julebingo på efterskolen 
den 5. december kl. 16:00 til ca. 17:30. 

Der vil være kaffe, the, hygge og æbleskiver. Man må meget gerne med-
bringe en lille bingogevinst.
/ Venø Efterskole - Line Bak

JULETRÆSFEST 2017
Venø GIF og VenøBoen inviterer til årets jule-
træsfest, som traditionen tro finder sted fredag 
den 29. december kl. 17:30 i spisesalen på 
Venø Efterskole. 

Vi laver et festligt "Tag selv bord", danser om juletræ, får besøg af jule-
manden og spiller pakkespil. Vi sørger for kaffe og te (husk kop). Hver fami-
lie medbringer: En ret svarende til det antal personer, der kommer (husk ser-
vice) - drikkevarer til eget brug - eventuelle rester af julens bagværk - en gave 
(10-20 kr.) pr. person - højt humør.

Tilmelding senest den 26. december til GIF@venoe.dk eller  
inge@venoe.dk eller via sms til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 eller Inge 
Dehnfeld på tlf. 60 66 82 81. Husk ved tilmelding at angive antal voksne og 
børn. 

Vi glæder os til en hyggelig aften i selskab med såvel unge som ældre 
venøboere, og I er velkomne til at tage familie og venner med. 
/ Venø GIF og VenøBoen - Dorte Sauer og Inge Dehnfeld 

JULETRÆER OG GRØNT 2017
Der vil igen i år være mulighed for at få leveret juletræer og grønt gennem 
Venø Børne- og Ungdomshus. Træer og grønt bestilles ved henvendelse til 
undertegnede på tlf. 27 29 66 00. 
Priser:
Nordmann 100/150 cm. ........100,00 kr.  Rødgran ......................... 75,00 kr.
Nordmann 150/200 cm. ........150,00 kr.  Nobilis grønt 5 kg. ...... 50,00 kr.
Nordmann 200/250 cm. ........200,00 kr. Silkefyr grønt 2 kg. ...... 25,00 kr.
Nordmann grønt 5 kg. ............. 50,00 kr.

50 % af omsætningen går til Venø Børne- og Ungdomshus.
/ Flemming Damgaard, Havstokken 22E

Klargøring til halbyggeri

BRUGTE JULETRÆER  
MODTAGES
Jeg skal hilse fra hestene på Ølby 
Stald Præstegård og sige tak for de 
mange lækre juletræer, venøboer-
ne leverede sidste år. De blev spist 
og fordøjet med stor fornøjelse. 

Så hvis I igen i år, i stedet for at 
køre på genbrugpladsen med de 
brugte juletræer, vil aflevere dem 
på min adresse, så skal jeg sørge 
for, at de videretransporteres. Bare 
smid dem over hegnet, eller kig 
ind. 
/ Nina Nilson – Klitten 6

Foto: Jan Bendix
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VENØ OG VALGET
Der var åbnet for brevafstemning på 
Venø Efterskole. Erling Roseth havde ka-
meraet med til valghandlingen, hvor to 
medarbejdere fra Folkeregistret i Struer 
Kommune med sædvanligt godt humør 
tog sig af de venøboere, der foretrak at 
afgive deres stemme på øen.

Venø indgik også på anden måde i 
Struer Kommunes indsats for at få flere 
til at afgive deres stemme i Kommunal- 
og Regionsvalg.

Venø Færgen blev brugt til generel opfordring til stemmeafgivel-
se. Det blev også til en video, der kan ses på linket: www.facebook.com/
struerkommune/videos/737305379788313/
/ VenøPosten - Red.

NOE OG DET HEMMELIGE VALG
Heldigvis blev forbrugerrepræsentanterne fra Venø: Peter Peter-
sen, Ryan Jensen og Peder Olesen genvalgt til repræsentantska-
bet i den lokale NOE-kreds ved selskabets valg i november.

Når det hele var lidt hemmelighedsfuldt, så skyldes det, at NOE-
kundebladet, Stikkontakten, med oplysningerne om valgets afholdelse ikke 
var sendt til og omdelt på øen. 

Det er ikke første gang i år, at Venø har haft ”oplevelser” med NOE. I for-
bindelse med selvregistrering af forbrug i september var der en del venøboe-
re, der fik oplyst, at deres årsforbrug var langt større end normalt.

Så galt viste det sig dog ikke at være. NOE havde taget et nyt system i 
brug. Det kunne ikke sammenligne gamle og nye forbrugsoplysninger…

Det ser ud som om de genvalgte repræsentanter får noget at kom-
mentere på deres kommende møder med NOE-ledelsen, når emnet er 
forbrugeroplysning.
/ VenøPosten - Jan Bendix

DET  SKETE
VenøBoen

Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk

Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: 
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 
10 gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:  500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje:  1.500 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8, Venø.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø

Se mere om Venø på:  
venoe.dk og visitvenoe.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Struer Kommune

http://venoe.dk
http://visitvenoe.dk
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 - Riisvej 11
 - Riisvej 22 (nyhed)
 - Strømmen 2
 - Strømmen 7

Se nærmere på: www.edc.dk
Bestil et gratis salgstjek af din 
bolig.

EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk,  
tlf. 97 85 19 00,  
mail 705@edc.dk

/ Patrick Krarup Rasmussen

BOLIGER TIL SALG

KALENDERKRYDS - VENØ MUSIK 2018
Programmet med omtale af næste års koncer-
ter kommer som særtryk med VenøPosten i 
januar; men I skal ikke snydes for koncertdato-
er og musikernavne: 

Søndag den 25/2: Jeannet Ulrikkeholm + generalforsamling
Søndag den 11/3: Benedikte Damgaard og Emil Gryesten 
Søndag den 2/9: Søren Bebe Trio / Jazz
Søndag den 23/9: Det Yderste Hav (trio fra Fanø)
Søndag den 11/11: Morten Kargaard Septet 

Glædelig jul fra Musikforeningen.
/ Venø Musik - Grethe Munk-Andersen

VINTERHYGGE I LÆSEKREDSEN
Reservér allerede nu torsdag den 18. januar 2018 kl. 18:00 til en glad 
aften i Børnehuset, hvor læsegrupperne mødes, snakker og hygger med 
lidt mad og drikke. Mere om program, pris og tilmelding i VenøPostens 
januarudgave.
/ Læsekredsen - Annette Skovhøj, Ketty Nyby, Mette Haagensen og  
Nina Nilson

”JUL I VENØ FÆRGEBY”
Vi nærmer os den travle juletid. Det gælder også for den lille færge, Venø-
sund. Allerede den 2. december deltager vi i åbningsforestillingen til ”Sea-
horses” sammen med Odin Teatret på Struer Havn. Shantykoret vil synge, 
mens vi sejler. Derefter vil borgmesteren holde åbningstalen fra færgens 
dæk.

Søndag den 17. december sejler vi vanen tro Nissefar med børn og nisse-
orkester ind til Struer Havn. Her modtages de på kajen af forventningsfulde 
børn og voksne. Bagefter går de sammen op til Rådhuset, hvor borgmeste-
ren overrækker ”Byens Nøgler” til Nissefar.

I det nye år har vi besluttet at samarbejde med Borgerforeningen 
og Bådelauget i Oddesund Nord samt Struer Museum og Nordvestjysk 
Fjordkultur omkring genetablering af den gamle kørestald og den lille havn. 
Stedet skal bruges som udflugtsmål og til formidling af færgehistorien. 
Havnen har været rofærgehavn fra Middelalderen indtil 1883, da Thybanen 
blev bygget og jernbanefærgerne blev indsat. 

Sæt kryds i kalenderen til generalforsamlingen tirsdag den 6. februar  
kl. 19:15 i Havnehuset.

Til sidst vil jeg på Færgelaugets veg-
ne ønske læserne en glædelig jul samt 
et godt nytår. 
/ Venøsund Færgelaug  
- Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Venøsund Færgelaug

ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER

Galleri KK

Åbent efter aftale. 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34

• • • •

Venø kartofler & lam

Kartofler, lammespegepølser og frosset 
lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • •

Venø  Galleri

Åbent efter aftale.

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • •

Venø  Kro

Åbent mod forudbestilling  
af selskaber.

 
Tlf. 97 86 80 06

venoekro.dk — info@venoekro.dk



8

DET  SKETE
KLYNGER, DIGITALISERING OG GENERATIONSSKIFTE 
Tre temaer var centrale på den erhvervskonference, som  
LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) 
afholdt i Odense i november.

Alice Bank Danielsen fra Skiveegnens Erhvervs- og 
Turistcenter (SET) inspirerede de mere end 50 delta-
gere fra småøerne med erfaringer fra turistarbejdet i 
Skiveområdet, som også omfatter Fur. SET har medvirket 
til at samle områdets turistaktører i grupper og faciliteret gruppernes arbej-
de på forskellig måde. Under overskriften: ”Løft i flok” nævnte Alice de mulig-
heder, der opstår, når aktørerne gennem ”oplevelsesbooking” udbyder ”pak-
keprodukter”. Pakkerne kan indeholde transport, bespisning, guidede ture, 
museumsadgang osv. ”Vi deler ferieoplevelser på nettet” konstaterede Alice 
med baggrund i nationale og internationale undersøgelser. Ferieoplevelser 
er blandt de mest omtalte emner på Facebook – og omtale betyder ganske 
meget for andre turisters valg. 

Digitalisering af information om begivenheder og turiststeder har for 
længst overhalet turistbrochurerne, selv om de sidste stadigvæk er nødvendi-
ge. Turister besøger ikke længere turistbureauerne. De ”går på nettet”.

Det tredje tema, generationsskifte, er aktuelt på alle småøerne, hvis øer-
ne skal overleve som lokalsamfund. Det er ikke kun øernes mikro- eller små-
virksomheder (gårdbutikker, keramikværksteder, produktioner osv.), der skal 
stimuleres til at planlægge deres udvikling. Det gælder også primærprodukti-
onen i landbruget. SaDS har taget det følsomme emne op i sit handlingspro-
gram for 2018. 

Konferencen blev af deltagerne vurderet som en succes, og arrangørerne 
fortsætter formentlig med lignende møder mellem ø-virksomheder og fag-
folk, der kan inspirere dem.
/ LAG Småøerne - Jan Bendix

SOMMERHUSUDVIDELSE
På Havstokken 10 sker der store ting! Laila og Aksel Hvid er i 
gang med at udvide sommerhuset. Planen er, at til sommeren 
skal de have en ny stue, et soverum og en carport klar. 

Forholdet til Venø er tæt, eftersom Lailas mor, Ebba 
Nikolaisen, er født på Venø 
og har gået i skole her. 

Udvidelsen af sommer-
huset vil nok børn og børne-
børn have glæde af i mange 
år. Der planlægges også en 
lille fodboldbane.
/ VenøBoen - Erling Roseth

Foto: Erling Roseth

Foto: Lise Thillemann Sørensen

Foto: Lise Thillemann Sørensen

VENØBOENS  
KONSTITUERING
Bestyrelsen har konstitueret sig 
som følger: 

Formand: Inge Dehnfeld 
Mortensen, næstformand: Irma 
Bjerre-Pedersen, kasserer: Søren 
Hindkjær, sekretær: Nina Nilson, 
ø-repræsentant: Erling Roseth,  
færgeudvalg: Irma Bjerre-Pedersen, 
menigt medlem: Kristian Olesen, 
menigt medlem: Karl-Christian 
Olsen (Kalle), suppleant: Jan 
Bendix og Lars Vangsgaard.
/ VenøPosten - Red.
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JULEKROBALLET - EN SUCCES
Efter flere års pause forsøgte vi igen at få gang i den gamle 
tradition med julekrobal. Der var fin opbakning til arrange-
mentet. 70 feststemte og glade venøboere/sommerhusejere 
indtog lørdag den 25. november kroen, der i bedste stil leve-
rede god betjening, dejlig julebuffet og hyggeligt julepyntede lokaler.

Der blev sunget, snakket, leget og danset, og vi har efterfølgende fået 
en fin feedback fra deltagerne. Selvfølgelig kan det være svært at opfylde 
alles ønsker, men til næste år vil vi måske være lidt mere på forkant med folks 
musikønsker, decibelniveauet og måske blande folk lidt mere på kryds og 
tværs.

I hvert fald har vi allerede aftalt med kroen, at vi gentager næste år. Den 
sidste lørdag i november. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

God jul og godt nytår.
/ Venø GIF - Dorte Sauer

Fra vores udsendte: 
JEG NÅR DET LIGE
Den sidste måneds tid er mest gået med at skrive opgaver, 
så der har ikke været så meget tid til at opleve Indonesien. 

Vi var dog på en tur til vulkanen Merapi, som ligger ca. 
1½ times kørsel fra, hvor jeg bor. Turen til toppen foregår 
om natten, ca.4 timers gang til krateret. Det var en meget 
lang nat og en meget hård tur. Der var en smuk udsigt fra 
toppen og på vejen ned, så vi nogle vilde aber. 

Nu hvor regnsæsonen for alvor er kommet, har man vir-
kelig brug for en regnjakke. Heldigvis er det ikke koldt, men det regner rigtig 
meget. Det føles også lidt køligere. 

Jeg ved ikke om det er på grund af regnen, men vi har en del dyr i huset. 
Vi har haft en del kakerlakker og i sidste uge havde vi pludselig en slange 
inde i huset. Velkommen til Indonesien! 
Heldigvis har vi ikke set slangen siden 
da, til gengæld har vi en masse myg.

Vi har haft lidt problemer med vores 
gaskomfur, da vores gasbeholder var 
utæt. Vi fik så en dims til gassen, men 
så var gassen udsolgt, hvilket sker ret 
tit. Heldigvis er det nemt at bestille mad 
udefra.

Der er også periodiske strømafbry-
delser pt. (sikkert på grund af regnen), 
så jeg har fundet stearinlysene frem. 

Regnfulde, men varme hilsner.
/ Nina Frimodt Jensen  
- pt. Indonesien (private fotos)

Foto: Julenissen
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Færgetrafik 
i oktober

 2017 2016
Passagerer ............ 17.862 .....16.498
Personbiler ...............9.238 ....... 8.802
Busser ........................... 400 ...........360
Lastbiler ..........................92 ...........124
Gods (tons) ....................88 ...........126
Cykler............................ 518 ...........238
Campingvogne ............10 ............. 18

PÅKØRSEL AF VILDT
Hvis man kører på Venø og er så uheldig at ramme et rådyr, har nogle af os 
været lidt usikre på, hvordan man skal håndtere dette. Hvis man er lokal-
kendt, vil man typisk ringe til en, man kender på øen, som er jæger eller 
skytte. Andre vil måske ringe til Falck på tlf. 70 10 20 30. Hvis dyret er dødt, 
vil Falck ofte beslutte selv at hente det. Hvis det påkørte dyr ligger såret i 
vejkanten eller på en mark - eller har taget flugten, så prøv først Dyrenes 
Vagtcentral på tlf. 1812. Hvis der er ventetid, så kontakt Falck.

Giv så nøjagtig en beskrivelse som mulig af, hvor påkørslen er sket. Markér 
med noget du har i bilen eller sæt en pind i jorden eller hvad som helst, bare 
det er synligt for hundeføreren. Du skal ikke selv sætte efter dyret eller vente. 
Det er gratis at tilkalde og benytte ordningen, som er landsdækkende. Men 
denne lille vejledning fokuserer mest på Venø. 

Dyrenes Vagtcentral vil kontakte den nærmeste registrerede schweiss-
hundefører for at finde ud af, om han er klar til at tage opgaven. Det er en 
fordel, at det er en registreret schweisshundefører, der med sin hund sætter 
efter og prøver at opspore vildtet. Som registreret hundefører har han hjem-
mel til at gå ind på marker og i skove, uden at spørge lodsejeren først. En 
lodsejer, der undrer sig over en fremmed person på sin grund, vil måske rin-
ge til politiet. Falck og Dyrenes Vagtcentral melder altid til politiet, at de er på 
vej til et tilskadekommet dyr, og i hvilket område. Derfor kan politiet berolige 
lodsejeren med, at det er en vildtsøgning, der foregår. 

Dyrenes Vagtcentral er en del af Dyrenes Beskyttelse, den frivillige 
Schweisshundefører-ordning administreres af Naturstyrelsen i Miljø- og 
Fødevareministeriet.
/ Nina Nilson - Klitten 6

UBUDNE GÆSTER!
Husmår, selvfølgelig. Flere huse på 
Venø har haft besøg af den larmen-
de fyr. Der er mange forslag til, hvad 
man kan gøre for at slippe af med den. 
Placering af en fælde på grunden, er det 
bedste. Problemet er, at de sjældent går 
i den. 

VenøBoen råder over tre mårfælder, der kan lånes hos Ryan Jensen. Man 
kan også beskære træer og grene, så måren ikke kan hoppe fra træet ned/
over på taget og finde et lille smuthul i rygning eller under tagrenden. Radio 
på fuld udblæsning i dagtimerne eller et ultralydapparat er også bud på at 
slippe af med måren. 

I mit hus satte ejeren for nylig en spand, gjort tung med sand og sten, og 
i den, en skål med salmiakspiritus. Den lugt bryder måren sig angiveligt ikke 
om. Hvad der virkede, ved jeg ikke, men hørte ikke mere til den derefter. Den 
er nok igen flyttet ind til naboen, hvor den huserede i lang tid, inden den 
kom over til mig.
/ Nina Nilson - Klitten 6 

DET  SKETE

Med åbne arme 
af Finn Søeborg
Forlag: Haase
ISBN-13: 9788755908758

En roman, der er mere aktuel 
end nogensinde. Flygtnin-
gen Joseph Krejn kommer til 
Danmark til frihed og frisind, 
tror han. Der bliver nedsat 
forskellige stridende grupper, 
der absolut vil tage sig af den 
arme mand. 

Bedømmelse: 

LÆSEKREDSEN 
ANBEFALER
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Debat: 
PLANLOVEN FUNGERER IKKE
Landspolitikernes imødekommenhed over for småøerne når ikke Venø. 

Endnu engang begrænses bosætningsmulighederne på Venø af fortolk-
ningen af lovgivningen.

I en såkaldt ”administrativ afgørelse” uden ankemulighed (?) sætter 
Kystdirektoratet efter 26 ugers sagsbehandlingstid midlertidig stopper for 
parcelhusbyggeri – denne gang i bymiljøet i Venø By.

Lovens åbning for lempelser i dispensationsmuligheder på småøerne er 
tilsyneladende hverken læst eller forstået af Kystdirektoratets medarbejdere. 
Det til trods for, at sagsbehandlingen nu finder sted i Lemvig og ikke i hoved-
staden. Det kniber med udsynet, hvis et sådant findes.

VenøBoen og Sammenslutningen af Danske Småøer 
har gentagne gange brugt Venø som eksempel på et 
område, hvor Planlovens embedsmandsudlægning for-
hindrer udviklingsinitiativer og bosætning.

”Tilstandsændringer” er ”fy”-ordet. Udvikling på 
Venø nødvendiggør tilstandsændringer også inden for 
den 300 meters grænse, som strandbyggelinjen udgør. 
Venøs smalle, aflange form er ikke sådan til at ændre.

Politikere og andre med interesse for landdistriktsud-
viklingen må gå i aktion, hvis den idé, de har haft med 
den ændrede lovgivning skal have betydning også for 
Venø og de andre småøer.
/ Jan Bendix - Nørskovvej 13

Det er bygningsdelen nord for den stiplede røde linje, der er ”fy-fy”.

DET  SKER

Ombygning (privat) 
Café/beboelse 

Venøtårnet 

Shelters 

Kollektiv  
solcellepark 

Produktionsanlæg, 
pighvar 

Venø Efterskole 
(dispensation 2015) 

Tilbygning, privat beboelse 

Lokalforeninger  
og private  

udviklingsinitiativer 
2016-2020 

Shelters 

Udvidelse og ombygning  
af KFUM/K og FDF lejr 

Naturgenopretning 
inkl. P-plads 

Udvidelse og om- 
bygning af FDF lejr 

Nyopførelse af  
privat beboelse  
på bebygget grund 

Strandbeskyttelses linje

Fælles indkørsel

Ha
vs

to
kk

en

Sag nr.:

Mål: Sign.:Dato:
Idé og ophavsret tilhører HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S

 1 : 500

Havstokken 18, Venø - Nyt enfamiliehus
17-3215

15.03.2017

Situationsplan

AT 1 : 500
Situationsplan
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 22. december 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser op-
tages. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes 
i abonnement ved henvendelse til 
udgiverne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og 
Bettina Kjær

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Mortensen og 
Preben Friis

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
Brug kalenderen som værktøj i planlæg-
ningen og registrer via webmaster@
venoe.dk, når arrangementstidspunkt 
foreligger.
/ VenøPosten - Red.

 3. december  kl. 10:00 1. søndag i advent v/Per Mikkelsen 
  Efterfølgende sammenkomst i Præstegården

5. december kl. 16-17:30 Julebingo på Venø Efterskole

10. december  kl. 19:30 De ni læsninger v/Per Mikkelsen 
  Efterfølgende kaffe og klejner i kirken

15. december kl. 15:00 Reception for forstandere, Venø Efterskole

17. december  kl. 14:00 3. søndag i advent v/Thorkil Lundberg

24. december  kl. 16:00 Juleaften v/Per Mikkelsen

25. december  kl. 10:00 Juledag v/Per Mikkelsen

26. december  kl. 10:00 2. juledag v/Per Mikkelsen

29. december kl. 17:30 Juletræsfest, Venø Efterskole, spisesalen, 
  tilmeld. 26/12

31. december  Planlagt messefald

1. januar kl. 14:00 Eftermiddagsgudstj. v/Thorkil Lundberg 
  ”Nytårskur”, kransekage og et glas

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov

GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnekiosken 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Svømning, GIF: Den 2. december kl. 13:00

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset

Vinterbadning: Hver lørdag kl. 8:15 på østsiden ved ”Badestranden”

DECEMBER

Foto: Lisbeth Mosgaard Christensen


