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Knud Agger: Stenbillede (1970) — Venø Kirke 2016 
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VENØ  KIRKE 

SAMVITTIGHEDENS MAGT 

De gamle grækere var indsigtsfulde folk. Tag fx tragediedigteren Sofokles 

(ca. 495-406 f.Kr.). Han vidste godt, hvilken stormagt samvittigheden udgør. 

I tragedien Filoktetes giver han et godt eksempel på, hvordan den kan ram-

me et menneske. Filoktetes har en bue, som altid rammer og aldrig fejler sit 

mål. Uheldigvis bliver han bidt af en slange, og giften afstedkommer så sto-

re smerteskrig fra ham, at grækerne under deres sejllads mod Troja efterla-

der ham på øen Lemnos, fordi de ikke kan udholde at høre klageskrigene. 

På øen overlever han ved hjælp af buens magiske kraft. Imidlertid falder 

grækerne senere over en gammel forudsigelse, ifølge hvilken Troja kun kan 

indtages ved hjælp af Filoktetes bue. De ved med det samme, at det bliver 

svært, for dels vil Filoktetes aldrig overlade buen til andre, dels har de svig-

tet ham ved at efterlade ham på øen.  

 Odysseus får da til opgave at tage tilbage til øen og overtale Filokte-

tes medhjælper, Neoptolemos, til at franarre ham buen. Det kræver temme-

lig megen overtalelse, men til sidst lader Neoptolemos sig overtale – ikke 

mindst fordi Odysseus stiller ham i udsigt, at han kan blive en fejret helt. Det 

virker! Neoptolemos narrer buen fra Filoktetes med en løgnehistorie, men 

just som han står med buen i hånden får Filoktetes et smerteanfald og fal-

der skrigende sammen. Neoptolemos bliver berørt af hans elendighed og 

oplever derpå en voldsom splittelse. Hvis han giver Filoktetes buen tilbage, 

bliver han ikke en helt og taber ansigt over for Odysseus og de andre græ-

kere. Og hvis han tager af sted med buen, så har han opført sig ret og slet 

gement. Han vælger da at give buen tilbage til Filoktetes. 

 Afsnittet i tragedien er en beskrivelse af, at samvittigheden som en 

stemning, som en atmosfære, lægger sig over et menneske – i dette tilfælde 

Neoptolemos. Den afslører hans nederdrægtighed som bedrag, og han 

fyldes af skam. Den griber ham kropsligt på den måde, at han ikke kan se 

Filoktetes i øjnene – et billede på, at han ikke kan se sig selv i øjnene. Han 

ser forlegent væk. Samvittigheden kan lægge sig som en fortættet tyngde 

over os. Derfor siger man også, at man lettes for dårlig samvittighed.  

 Neoptolemos bliver sig selv igen ved at følge samvittighedens tilskyn-

delse og gå imod sin egen forfængelighed. Imod alle klogt udtænkte planer 

og beregninger frem og tilbage gribes han til sidst af en sikker viden om, 

hvad han skal gøre, og han identificerer sig med denne viden. Følger han 

ikke sin samvittighed, bliver han en splittet person, mens han bliver en hel 

person ved at følge den.  

 Det særlige ved samvittigheden er, at den er en magt, som møder os. 

Den er ikke en magt, som ligger i forlængelse af vore intentioner, men den 

har modsat en retning mod os. Vi kan støde på den, og vi kan også støde 

os på den. Den har ikke sit udspring i vore intentioner, vi forføjer ikke over 

den og bemestrer den ikke, og dog bliver vi os selv ved at identificere os 

med den. Det er i den forstand, at den er en stormagt. Som også Martin 

Luther sagde på rigsdagen i Worms i 1521, da han havde alle odds imod 

sig: ”Det er ikke tilrådeligt at gå imod sin samvittighed”. 

/ Per Mikkelsen  

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 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

NYT MENIGHEDSRÅD 

Venø Menighedsråd har på sit møde den 22. november konstitueret sig 

som følger: Formand Ove Bjerre-Pedersen, næstformand Per Mikkelsen, kas-

serer Susanne Marie Jensen, kontaktperson Helle Gjern, kirkeværge Kirsten 

Yde og sekretær Hanne Nielsen. 

 

De Ni Læsninger 

Søndag den 4. december kl. 19:30 er der gudstjeneste ved Per Mikkel-

sen. Menigheden deltager ved læsningerne. Efterfølgende serveres der kaf-

fe/the og klejner. 1. nytårsdag er der eftermiddagsgudstjeneste kl. 14:00 

ved Karen Togsverd Hansen. Efterfølgende ønsker vi hinanden godt nytår 

med forfriskninger og kransekage.  

 

Præstetavle 

Den nyeste præstetavle er faktisk fyldt, og der er 

ikke plads til flere præster. Ikke fordi vi tror eller 

håber på, at Per Mikkelsen stopper, men vi vil 

gerne signalere, at der fremover stadig skal være 

en præst på Venø. Så har det også været en irri-

tation med nr. 33, og at det sorte felt fyldte så 

meget, bogstaveligt men også i forbindelse med 

rundvisninger. 33-hvad? Vi er klar over, at for de, 

der var ”involverede” i denne sag, var det en følelsesladet og turbulent peri-

ode. Men han var kaldet til Venø og var her i en periode. Et enigt menig-

hedsråd har rettet henvendelse til Stiftet om en nyskrivning af præstetavlen. 

Det har vi fået godkendelse til. Derfor vil der komme til at stå: 33. Paul Leif 

Paulsen. Kaldet til Venø. 1970-1977. 

 Derudover er det tilføjet, at Per Mikkelsen er kaldet til Venø, hvilket 

der ikke stod tidligere.  

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

VENØPOSTEN FEJRER GENINDVIELSEN 

Den 18. december er en historisk dag ikke blot for Venø Kirke, men for 

Venø som helhed. Den ”ny kirke” og alle de gode kræfter, der har skabt mu-

lighederne for renoveringen bliver indskrevet i Venø Kirkes historie, der 

rækker tilbage til 1500-tallet.  

 Arkitekt, håndværkere og ikke mindst Menighedsrådets formand 

Ove Bjerre-Pedersen skal have tak både for deres utrættelige og stædige 

indsats i arbejdet og ikke mindst for det resultat, der er skabt til gavn for 

Venø som lokalsamfund, for kirkelivet og for lokaliteten, Venø. For at fejre 

begivenheden og i samarbejde med nøglepersonerne i renoveringsarbej-

det udgiver VenøPosten et tillæg om Venø Kirke. Ved redaktionens afslut-

ning er der fortsat ”lidt byggeplads” over området, så billedmaterialet er 

ikke fuldkomment. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

INVITATION TIL  

GENINDVIELSE  

Det vil glæde os at se venøboere 

til festgudstjeneste i Venø Kirke 

søndag den 18. december kl. 

14:00 i anledning af genindvielse 

af kirken. Gudstjenesten forrettes 

af biskop Henrik Stubkjær og sog-

nepræst Per Mikkelsen. 

 

Program: 

 Menigheden bærer Bibel,  

ritualbøger, lys, stager og  

dåbsfad ind i kirken, hvor  

biskoppen modtager dem  

og sætter dem på plads 

 Tekst og bøn 

 Kort tale ved Henrik Stubkjær 

 Gudstjeneste ved sognepræst 

Per Mikkelsen 

 

Efterfølgende er der reception på 

Venø Kro — kl. 15:30.  

 Tilmelding senest søn-

dag den 11. december til 

mr@venoe.dk eller direkte til en 

fra Menighedsrådet. 

 

Praktiske oplysninger: Der vil blive 

inviteret 25 gæster, således at der 

også kan blive plads til venøboe-

re, men ikke alle, i kirken. Fest-

gudstjenesten vil derfor blive 

”transmitteret” i pavillonen, hvor 

der vil være plads til 50/60 perso-

ner. Alle er hjertelig velkommen. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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VENØ  SOGN 

TID TIL FORANDRING 

Søndag den 18. december, 4. søndag i advent, bliver Venø Kirke genind-

viet. Et mål er nået, og det vil være naturligt at se på processen, der har ført 

os hertil. 

 Tilbage i 2005 fandt det daværende Menighedsråd, at tiden var inde 

til forandring. Der var kommet nye vejledninger om tilgængelighed, bruge-

re klagede over siddekomforten på bænkene. Alterbilledets udtryk var fra 

en kort epoke af kirkens historie i forbindelse med en indremissionsk væk-

kelse i slutningen af 18-hundredtallet. 

 Daværende direktør for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørre-

gaard-Nielsen tog imod opgaven i begyndelsen af 2006 og mente, at arki-

tekt Dan Ljungar var den rette til at løse opgaven.  

 Et helhedsprojekt blev hurtig beskrevet, så der blev tale om en ud- og 

indvendig restaurering og en nyindretning, hvor kirkens mange funktioner 

blev inkorporeret. Det var rigtig sundt at vende det hele på hovedet, men 

ved denne proces fandt vi også værdien og kvaliteten i mange af kirkens 

elementer. Døbefonten, prædikestolen, kalkmalerierne, sidefløjene, lysekro-

nen og de små sprossevinduer var væsentlige at bevare. Det må også lige 

siges, at konsulentsystemet med bl.a. Kgl. Bygningsinspektør og National-

museum sætter grænser for, hvorvidt der kan laves om. De ville helst, at vi 

skulle male om endnu en gang, for 9. gang siden 1882. Vi endte ud i en 

nænsom restaurering med nyt gulv, bænke, kunst, belysning og et mere 

grønt energiforbrug. 

 Kirken har de fleste et tilhørsforhold til, og ikke alle bryder sig om for-

andringen. Det har vi oplevet fra unge venøboere, som fx har et billede af 

kirken i forbindelse med deres konfirmation. Sådan vil det typisk også være 

for fastboende, som bruger kirken til de store begivenheder i livet. Kirken 

skal helst fremstå, som den altid har gjort. Derfor er vi i Menighedsrådet 

også glade for, at det har taget så lang tid. Der er kontinuerligt blevet infor-

meret i bl.a. VenøPosten. Der har været menighedsrådsvalg i 2008 og 

2012, hvor medlemmer af sognet har haft demokratisk mulighed for at på-

virke eller vrage projektet, men det er ikke sket. 

 Vi har haft stor hjælp til fondsansøgningen af Jan Bendix. 2 mio. fra 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål 

samt et stiftslån på 2,1 mio. har gjort det muligt at gennemføre projektet. 

Derudover har vi fået en donation fra Bang Fonden og fra familien Biil-

mann. 

 Det vil glæde Menighedsrådet at se alle til genindvielsen den 18. de-

cember. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

….OG SÅ JULER VI 

Aase Askanius er også i år leve-

randør af ældre julekort, som 

præger Venø Postens sider. Vi 

håber på at kunne fastholde tradi-

tionen og medvirke til at skabe 

stemningen, som hører til decem-

ber måned. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSIDEN 

Billedet på Venø Postens forside 

er en gengivelse af alterbilledet, 

som fremtidigt vil være i Venø 

Kirke. Det er malet af Knud Agger 

i 1970. Læs mere om det i tillæg-

get til decembernummeret. Foto: 

Christian Mortensen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Parafrase over julemotiv af Sven Havsteen-

Mikkelsen af Thomas Skovhøj. 
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VENØTURISME GØR STATUS 

På beboermødet i november gjorde VenøBoen status for  

arbejdet i Venøturisme-projektet. Projektet er i sin afsluttende 

fase. Formålet er, at skaffe flere turister til Venø og skabe  

bedre forretning for Venøs turistaktører.  

 På mødet orienterede Jan Bendix og Hanne Dorthe Skjernaa om det 

omfattende markedsføringsarbejde, der har været udført, og som konkret 

har vist sig både på nettet, på messe og gennem brochurer, foldere og an-

noncer.  

 De fleste af projektets aktiviteter er lykkedes, men vi må konstatere, at 

særligt samarbejdet mellem aktørerne ikke er lykkedes i det omfang, vi hav-

de håbet på. Al erfaring fra småøers turistindsats viser, at samarbejde mel-

lem turistaktører og ”pakkeløsninger”, der giver grupper nogle sammen-

hængende oplevelser, også giver positive økonomiske resultater. 

 På plussiden kunne Jan og Hanne-Dorthe glædeligvis fortælle om 

det samarbejde, der er godt i gang mellem Firbjergsande, Venøborg, Venø 

Efterskole, Venø Havn, Struer Kommune og Geopark Vestjylland og flere 

andre om både opholdsmuligheder og naturoplevelser for vores gæster i 

fremtiden. 

 Der arbejdes i Venøturisme-projektets slutfase med etableringen af 

en hjemmeside, der retter sig mod øens besøgende, og som selvfølgelig 

bindes sammen med Venøs nuværende hjemmeside. På mødet understre-

gedes betydningen af anvendelsen af de sociale medier i de kommende års 

turistarbejde. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

TURIST-

AMBASSADØRER 

Sammen med Struer-

Egnens Turistfor-

ening gennemfører 

Venøturisme i vinter-

halvåret et uddannelsesprogram 

for venøboere, der har lyst og tid 

til at fortælle de gode historier 

om Venø og mulighederne for 

oplevelser på øen. 

 Ud af de 16 deltagere i 

programmet, der er åbent for 

Struers landdistrikter, stiller Venø 

med 7-8 guider til uddannelsen. 

Programmet gennemføres dels af 

Uddannelsescenter Holstebro og 

dels af Turistforeningen. Blandt 

emnerne er:  

 Det gode værtskab – og den 

gode historie 

 Ekstra værdi for turisterne 

 Hvem besøger Struer og Venø 

– og hvorfor? 

 Hvad kan øens gæster se og 

opleve på Venø og i den øvri-

ge del af kommunen? 

 

Guideuddannelsen er en af de 

afsluttende aktiviteter i projektet 

Venøturisme, version 2, som er 

gennemført i 2016, og som er 

støttet af landdistriktsmidler og 

LAG Småøerne. Projektet har og-

så omfattet udarbejdelsen af 

Venø App, markedsføringsmateri-

ale, vandresti-planer o.l. 

 Målet med uddannelsen er 

selvfølgelig, at flere gæster væl-

ger Venø og spreder ”det glade 

budskab” om øens tilbud, samti-

dig med at både færge og turist-

aktører får fornøjelsen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix Foto: Jan Bendix 
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MERE HISTORIE END SKRØNER 

I årets sidste ”Venøfortællinger” tog Thorkild Brosbøl fat i 

det emne, der interesserer alle os venøboere, nemlig fær-

gefarten. Det blev til en hyggelig fortælleaften med en 

masse god historiefortælling om oplevelser ”fra robåd til 

bilfærgeforbindelse”. Thorkild oplevede som 17-årig tu-

ren med robådsforbindelsen mellem Venø og Kleppen. 

 Det blev opgaven som overfartsleder på ”Venø-

sund”, der kom i centrum af Thorkilds arbejdsliv. ”Naturlove kan man ikke 

omgå”, sagde Thorkild og fortalte muntre episoder fra færgens og eget liv 

med den. En færgefører, der opfattede sig selv som ”verdensmester”, havde 

en stærkt tåget dag kontaktet Thorkild med råbet: ”Færgen er blevet væk”. 

Den viste sig at befinde sig et godt stykke nord for færgelejet! 

 Thorkild fortalte, hvordan man i færgeselskabets første dage måtte 

klare sig med få midler og små opfindelser til løsning af problemer ombord 

og på land. Han fortalte om samarbejdet med de lokale landmænd, der 

oprindeligt havde taget initiativ til færgeselskabet, som erstatning for Post-

båden. Siden overgik færgeselskabet til amt og kommune. 

 Thorkild begyndte og sluttede sin fortælling med på violin - sammen 

med Lilly A. Møller på el-klaver - at akkompagnere til fællessang. Helt i over-

ensstemmelse med idéen med Venøfortællinger. VenøBoen planlægger 

fortsættelsen af serien i det nye år, heldigvis! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

DET ER NOTERET 

Hvor meget energi og dedikation kan der dog fjæle sig i en person? Hvor 

mange initiativer går på der et livsværk? 

 Hvor mange ansøgninger, skrivelser, referater, rosende ord, udgaver 

af VenøPosten, plakater, brochurer, programmer, etc. kan der produceres? 

Hvor mange møder og arrangementer kan man deltage i? Hvor mange 

hints og velplacerede bemærkninger kan der uddeles over tid? 

 Svaret er enkelt i forhold til de fleste – når det gælder nærværende 

blads redaktør er svaret… der findes ingen øvre grænse! 

 Det er noteret og med STOR tak! 

/ Marianne Pedersen, Riisvej 12 D 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Alt det lys vi ikke ser 

af Anthony Doerr 

Forlag: Politikens Forlag 

ISBN-13: 9788740029833 

 

I Tyskland sidder forældreløse 

Werner sammen med sin søster 

Jutta og andre børn på et sim-

pelt børnehjem. I Paris bor den 

blinde Marie-Laure sammen 

med sin far, som er nøglebærer 

for det naturhistoriske museum. 

På museet befinder sig en, må-

ske, værdifuld ædelsten. Denne 

sten danner rammen for et 

eventyr, som flettes ind i den 

helt igennem levende, men me-

get barske fortælling. Bogen 

har modtaget mange priser og 

fine anmeldelser.  

 

Bedømmelse:  

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

 JULETRÆSFEST 

Venø GIF og VenøBoen inviterer til årets jule-

træsfest, som traditionen tro finder sted torsdag 

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 familie medbringer: 

• En ret svarende til det antal personer, der kommer (husk service) 

• Drikkevarer til eget brug 

• Eventuelle rester af julens bagværk 

• En gave (10 - 20 kr.) pr. person 

• Højt humør 

 

Husk ved tilmelding at angive antal voksne og børn. Tilmelding senest 

den 26. december til GIF@venoe.dk eller vb@venoe.dk eller via sms til 

Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 eller Aase Askanius på tlf. 23 27 05 66. 

 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 Aase Askanius 

 

 

JULETRÆER OG GRØNT 

Der vil i år være mulighed for at få leveret juletræer og pyntegrønt 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. 

 Nordmann 150/200 cm.  ............ 150,00 kr. 

 Nordmann 200/250 cm.  ............ 200,00 kr. 

 Rødgran  .............................................. 75,00 kr. 

 Nordman grønt 5 kg.  ..................... 50,00 kr. 

 Nobilis grønt 5 kg.  ........................... 50,00 kr. 

 Silkefyr grønt 2 kg.  ........................... 25,00 kr. 

 

50 % af omsætningen går til Venø Børne- og Ungdomshus. 

/ Flemming Damgaard, Havstokken 22 E 

 

 

POP-UP-GALLERI 

I december måned popper et nyt galleri 

op på Venø Gamle Skole, hvor jeg ud-

stiller mine akvareller, engle, måger og 

julepynt. Pop-up-galleriet vil være åbnet 

tre weekender i december fra kl. 13:00 - 

16:00. Kig forbi, der er kaffe på kanden. 

/ Kirsten Yde, tlf. 97 86 80 09 

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. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Åbent mod forudbestilling af selskaber. 

Kontakt os for nærmere information.  
 

Julelukket fra den 19. december. 
 

Tlf. 97 86 80 06 
venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Kirsten Yde 
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DET  SKETE 

FÆLLES Ø-UDFORDRINGER 

November er måneden for repræsentantskabs-

møde i Sammenslutningen af Danske Småøer 

(SaDS). Det afholdes i Odense. Fra Venø deltog 

Aase Askanius og Irma Bjerre-Pedersen, begge  

fra VenøBoen samt Jan Bendix, medlem af Ø-sammenslutningens bestyrel-

se. Mere end 40 deltagere fra mere end 20 af medlemsøerne var med til 

mødet. 

 Hver medlemsø giver en kort orientering om udviklingen på deres ø 

og om forhold, der arbejdes med løsning af. I det kommende nummer af Ø-

Posten, december 2016, vil ”Ø-runden” blive omtalt. Der vil VenøPostens 

læsere kunne få et godt indtryk af ø-livet på de andre danske småøer. 

 Der tegner sig et positivt billede på langt de fleste øer. Ligesom for 

Venø er der de fleste steder et positivt samspil med ø-kommunen, men der 

er desværre også steder, hvor det kniber. Det kan være på færgeområdet 

eller i forbindelse med hjemmehjælp og sygepleje. Servicen skrues ned – og 

der er kommuner, der ikke udnytter øboernes kompetencer til dække lokale 

behov. 

 Ved nytår vil den nye postlov ”ramme” mange øer. Der er tvivl om, 

hvordan og hvornår postomdeling vil finde sted – og for næsten alle øer er 

der spørgsmål om, hvordan avisomdeling skal foregå. Som loven er skrevet, 

så kan PostNord stort set fastlægge de regler, de har lyst til – og det er der 

vist ingen, der glæder sig over. 

 SaDS turistambassadøren, Britta Leth, talte om Ø-passets succes og 

planer for videreudvikling af idéen. Britta fortalte om resultaterne af Turis-

meprojektet. Det har vist betydningen og nødvendigheden af tæt samar-

bejde mellem turistaktørerne for at opnå succes i turistarbejdet. Hun påpe-

gede endvidere vigtigheden af at sikre turisterne oplevelser og ikke dis-

countløsninger. 

 Repræsentantskabsmødets sidste punkt var traditionen tro møde 

med repræsentanter fra de politiske partier. I år deltog Erling Bonnesen (V), 

Henning Hyllested (EL) og Henning Pedersen (DF). De anbefalede SaDS og 

øerne om at ”stå fast på” ønsket om at gennemføre ”landevejsprincippet” 

for færgedriften, selv om det lokalt skal praktiseres forskelligt i samarbejde 

mellem kommune og beboere. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

DANSKE Ø-FÆRGER 

Det er navnet på et magasin, ud-

givet af Færgesekretariatet på 

Ærø. Færgesekretariatet koordine-

rer de små og store færgekommu-

ners interesser. I novembernum-

meret af ”Danske  

Ø-Færger” er temaet: Turisme på 

øer og ø-færger. Læs mere på 

www.kortlink.dk/p3pe. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i oktober 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 16.498 .... 17.300 

Personbiler ............. 8.802 ....... 8.808 

Busser ......................... 360 .......... 444 

Lastbiler ...................... 124 ............. 78 

Gods (tons)................ 126 .......... 128 

Cykler .......................... 238 .......... 324 

Campingvogne ........... 18 ............. 10 Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 

http://www.faergesekr.dk/seneste-nyt-1/seneste-nyt/181-nyt-medlemsblad-o-faergerne-november-2016.html
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VENØSUND FISK OG SKALDYR FÅR LAG-MIDLER 

Det går hårdt for sig ude i vandet ud for Venøsund Fisk og Skaldyr. Påsejlin-

ger og storme er hårde ved ledningsføringen under vandoverfladen. Det 

har fået virksomheden til at projektere renovering af vandindtag og cirkule-

ringssystem på opdrætsanlægget på land.  

 Om sig selv skriver virksomheden: Venøsund Fisk og Skaldyr er på 

nuværende tidspunkt den eneste virksomhed i Danmark, som producerer 

fladfiskeyngel, skrubber og pighvar.  

 Ynglen bidrager hvert år til at bevare havfiskebestanden i danske 

farvande gennem deltagelse i nationale og lokale udsætningsprogrammer. 

 De seneste år har virksomheden også fået fokus på østersyngel, samt 

hummer.  

 Nu har Venøsund Fisk og Skaldyr fået bidrag fra LAG Småøerne til at 

gennemføre projektet og ajourføre anlægget, der sikrer vandforsyningen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 20. januar er der igen Fredagsklub for voksne. Arrangementet i Venø 

Børne- og Ungdomshus begynder kl. 17:30.  

 Venøboere, der har lyst til lave maden og tør spise den bagefter, er 

velkomne. Praktiske oplysninger i øvrigt kommer i VenøPostens nytårsnum-

mer. 

/ VenøPosten — Red. (Fotos: Glimt fra novembers fredagsklub for voksne) 

 

 

FILMAFTEN I BØRNEHUSET 

Fredag den 6. januar kl. 19:30 er der filmaften i Venø Børne- og Ung-

domshus. Vi skal se: "Mine aftener i Paradis". 

 Tilmelding kan ske til enten Flemming Damgaard på tlf. 27 29 66 00 

eller Erling Roseth på tlf. 23 92 29 05. 

/ Venø Børne– og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

Foto: Christian Mortensen Foto: Christian Mortensen 

Arkivfoto 

Foto: Preben Friis 
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UDENRIGSKORRESPONDENTERNE 

”NEVER AGAIN” 

I parken Augarten, der ligger i nærheden af min lejlighed i Wien, står to 

tårne: Wiener Flaktürme (se fotos). De er enorme stålbetonskonstruktioner, 

der fungerede som antiluftskyts, bygget af det nazistiske Tyskland under 

Anden Verdenskrig. På det ene af dem er der skrevet Never Again med sto-

re gule bogstaver. Efter Anschluss i 1938 var Østrig en integreret del af Det 

Tredje Rige, den store KZ-lejr Mauthausen-Gusen lå i Østrig og selv om det 

fortsat er genstand for diskussion tilsluttede befolkningen sig i udpræget 

grad den nazistiske ideologi. Alt dét taget i betragtning og med graffitiskrif-

ten in mente er jeg forundret og foruroliget over, hvad der sker i østrigsk 

politik pt.; det politiske landskab her spejler højrenationalistiske tendenser i 

bl.a. Tyskland, Frankrig og Holland.  

 Jeg hørte ikke om det i den danske presse, men den 22. maj i år var 

der præsidentvalg i Østrig. Alexander Van der Bellen fra partiet Die Grüne 

Alternative vandt en kneben sejr over præsidentkandidaten Norbert Hofer 

fra det højreekstreme Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ. Men FPÖ stiller 

umiddelbart efter valget spørgsmålstegn ved valgets legitimitet og Østrigs 

forfatningsdomstol bedømmer at det skal gå om. I starten af oktober skulle 

der så have været præsidentielt omvalg, men som led i en række tilsynela-

dende absurditeter bliver det udskudt til den 4. december grundet dårligt 

klister på konvolutterne til stemmesedlerne. Siden da har Donald Trump 

vundet præsidentvalget i USA og dem, jeg taler med er bekymrede; de spår 

at Norbert Hofer løber af med sejren denne gang.  

 Jeg selv kan ikke stemme, med eller uden dårligt klister, selv om jeg 

bor i Wien. Siddende i en dyb lænestol i en varm lejlighed kan jeg i stedet 

læse den østrigske forfatter Thomas Bernhard, hvis bog Træfældning – en 

ophidselse starter med epigrafen: Eftersom jeg nu engang ikke har været i 

stand til at gøre menneskene mere fornuftige, foretrækker jeg at være på 

lykkelig afstand af dem - Voltaire.  

/ Sofie Damgaard, Wien 

 

 

EKSAMENSTID 

Vi nærmer os enden af dette semester - heldigvis. Der er rigtig meget skole-

arbejde lige for tiden og eksamensforsvar i den første uge af december, 

hvorefter vi starter nye fag den følgende uge. Vi har meget mildt vejr for 

tiden med op til 15-16 grader (varmt for årstiden!).  

 Jeg kommer til Danmark den 20. december, men inden da skal jeg 

have fundet ud af, hvordan jeg fået mine ting til Venø. De kan ikke alle 

komme med flyet desværre. Vi får se! Håber I har det godt på dejlige Venø. 

/ Nina Frimodt Jensen, Dijon 

 

(Fotos er fra: www.geheimprojekte.at/

info_flaktuerme.html#augarten-leit) 

Foto: Nina Frimodt Jensen 

http://www.geheimprojekte.at/info_flaktuerme.html#augarten-leit
http://www.geheimprojekte.at/info_flaktuerme.html#augarten-leit
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FRA SOMMERGÆST TIL FASTBOENDE 

Berit og Jens Sauer, Kimingen 8, tog beslutningen om at blive venøboere 

efter, at Jens i gennem nogle år har gennemført en total nyindretning af 

huset. Det stammer helt tilbage fra 1885. I 1969 blev det sommerhus for 

Jens’ storesøster og brugt flittigt af de fire søskende.  

 Berit arbejder som psykolog og børnepsykiater i PPR (Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning) i Holstebro og Jens som maskinmester på Måbjerg-

værket. Indtil august boede de i Holstebro – i et hus, som Jens i øvrigt også 

havde ombygget.  

 ”Jens har en arkitekt gemt i årene”, fortæller Berit. Jens og Berit mød-

tes første gang under et højskoleophold på Askov og fandt endelig sam-

men i studietiden senere i Aarhus. Som maskinmester har Jens sejlet med 

Maersk tilbage i 1982-85. 

 Venø har siden 1969 givet familien gode oplevelser. Ikke mindst fa-

milien Borbjerggaard har været tæt på både venskabeligt og ”til lands og 

vands”. Jens har fisket sammen med Ib og efter Ibs druknedød, sammen 

med Dennis, som Jens er kollega til. Det er også blevet til fisketure med Per 

Mygind, gift med Jens’ søster Dorthe. 

 ”Så vi har haft gode muligheder for at vænne os til ø-livet”, siger Berit. 

Det har været anderledes i gamle dage, hvis man skulle prøve ø-livet af. 

Jens har ikke selv sejlet med postbåden, der i sin tid tog sig af Venø Havn – 

Struer forbindelsen, men som han siger: ”Den gang tog man ikke lige til 

byen for sjov. Det er nemt i dag, ligesom man hurtigt kommer med i øens 

liv, hvis man ellers vil”. Og det vil Berit og Jens. 

 Velkommen! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Christian Mortensen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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VENØSUND  

VENØSUND LIGGER NU TRYGT PÅ SIN PLADS I VENØ HAVN 

Vi har haft tid til at få ryddet op, gjort rent i maskinrummet og lavet små 

reparationer efter de travle dage som nødfærge på Venø – Kleppen og 

Næssund overfarterne. 

 Vi har stillet Venøsund til rådighed for Venø Færgefart i omkring en 

måned, og vi glæder os over, at vi har kunnet betjene venøboere og gæster 

med en velfungerende færge, der med sine 85 år er Danmarks ældste bil-

færge. Det gode samarbejde med Næssund Færgefart sikrede, at der kunne 

overføres tung trafik på Venø-overfarten, mens vores lille færge sejlede i 

pendulfart på Næssund.  

 I løbet af vinteren tages der fat på Struer By – Havn projektet, som får 

betydning for miljøet omkring Træskibshavnen mellem Sarpsborgkajen og 

Værftet. Vi har fået forsikringer om, at vi stadig kan lægge til kaj med fær-

gen i træskibshavnen. Mulighederne for at tage passagerer ombord samt 

være aktør ved begivenheder som den årlige Sansefestival og Limfjorden 

Rundt er også med i planen. 

 Lørdag den 4. februar kl. 9:00 til 16:00 indbydes medlemmer til 

”Fjordens Dag” i Nordvestjysk Fjordkultur, hvor der er maritime eller lokalhi-

storiske foredrag og aktiviteter. Program følger.  

 Det er stadig muligt at blive optaget i færgens besætning eller delta-

ge i de praktiske opgaver omkring færgens drift og vedligehold. Der vil bli-

ve arrangeret træningssejladser og kurser i løbet af vinteren. Henvendelse 

kan ske til Finn Husum på fhusum@mail.dk eller Bjarne Tingkær på  

info@venoesund.dk.  

 Vi vil gerne takke de mange frivillige som hjælper med at sejle og 

vedligeholde Venøsund samt færgevagterne, som på skift holder øje med 

vores lille færge i Venø Havn. Bestyrelsen ønsker hermed alle en glædelig 

jul og et godt nytår! 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær 

Struer Shantykor på vej til folkemøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartskrystal  

i kalksten 

Disse krystaller dannes, når 

grundvand strømmer igennem 

de mikroskopiske sprækker i en 

kalksten - og over meget lang tid 

udfældes små krystaller af silica 

(SiO2). Tilsvarende krystaller kan 

også findes i hulrummene på 

søpindsvin. 

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

Foto: Venøsund Færgelaug 
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VENØBOEN GØR EFTERÅRSSTATUS 

Små 50 venøboere havde taget i mod invitationen til det  

statusmøde, som vi i VenøBoen havde besluttet os for at gen-

nemføre i november. Vi syntes, tiden var inde til at få en dialog 

om færgefarten, halbyggeriet, en ekstrem episode og endelig vores LAG- 

og ø-støttede projekt om turisme. Det sidste emne er omtalt på side 5. 

 Overfartsleder Søren Adsersen indledte med at fortælle om de politi-

ske beslutninger om ”landevejsprincip” og godstakster. Prisnedsættelserne 

på Venø Færgen var sat i kraft i begyndelsen af august, som et forsøg. For-

søget tages op til vurdering, så vi kan prøve andre modeller i foråret og for-

håbentlig også få flere turister til at benytte sig af prisnedsættelsen. Den har 

ikke været en ubetinget succes for de fleste småøer. Det kan dog skyldes 

vejrforhold. Der var fra salen spørgsmål til markedsføringen af idéen. Der 

har efter Sørens mening været omfattende omtaler i medierne, men mere 

skal forsøges i næste omgang. Selve det politiske grundlag for takstnedsæt-

telserne sætter en minimumspersontakst på 20 kr., hvad der giver os nogle 

udfordringer. Søren inviterede til en idéudvikling om fremtidige modeller, 

der skal ses i sammenhæng med, hvad venøboerne vil gennemføre af ar-

rangementer af interesse for turisterne. 

 Knud Overgaard gjorde opmærksom på, at reglerne for godstakster 

ikke tilgodeser turistbuserhvervet og ønsker, at det indtænkes i fremtidige 

løsninger. Det kan være en opgave for Ø-Sammenslutningen at se på det 

spørgsmål, som jo gælder alle øerne. 

 Der var en samlet opbakning fra deltagerne til Venø Færgefart og 

medarbejderne for udvist service og driftens generelle afvikling også i for-

bindelse med det uheld, færgen var udsat for i august.  

 Peter Petersen gav status på halbyggeriet på Venø Efterskole og på 

de igangværende initiativer med hensyn til finansiering. Peter fremlagde 

samtidig sin vision om et Venø 2025, som understreger vigtigheden af, at 

der skabes en sammenhæng mellem alle de initiativer, som er i gang for at 

forbedre Venø både for fastboende og for vores gæster. VenøBoen tilslut-

ter sig synspunktet og er til rådighed for alle, der vil arbejde med.  

 Jan Oversø og hans kollega Flemming Nielsen fra Vestgruppen for-

talte om Vestgruppen, der er et opholdsted i Ikast for unge med adfærds-

vanskeligheder. En episode på Venø gav i september usikkerhed hos flere 

børnefamilier og på Efterskolen. Jan beklagede episoden og gav tilsagn om, 

at Vestgruppen vil omlægge brugen af ”Frederiks Hus” på Sydenden, så 

gentagelser undgås. Deltagerne gav udtryk for, at Venø naturligvis skal 

kunne tage i mod Vestgruppens børn og unge, når det sker under de kon-

trollerede forhold, som Jan fortalte om. 

 Jeg savnede blandt deltagerne nogle af de heldigvis få venøboere, 

der ind i mellem udtrykker utilfredshed med et eller andet her på øen. Her 

havde været en oplagt mulighed for at få en god dialog om, hvordan vi gør 

Venø til godt sted for dem også. VenøBoen ønsker den åbne dialog, og jeg 

glædede mig over den, vi fik på vores efterårets statusmøde. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

 

SÆSONAFSLUTNING 

Musikforeningen afsluttede sin 

2016-sæson med sang, klaver og 

harmonika. Det lykkedes for de to 

kunstnere, Bodil Heister og Idil 

Alpsoy, at få både fællessang og 

solosang til at fungere. Det første 

mest til forbløffelse for kunstner-

ne. Det andet, solosangen, impo-

nerede til gengæld publikum, der 

glædeligvis omfattede mange 

udenøs gæster. 

 Sæsonprogram 2017 for-

ventes som tillæg til VenøPosten i 

begyndelsen af det nye år. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

NY REPRÆSENTANT  

I FÆRGE-UDVALGET 

På VenøBoens bestyrelsesmøde 

fordelte vi opgaverne i forbindel-

se med arbejdet i det kommende 

foreningsår. 

 Som medlem af Struer 

Kommunes rådgivende udvalg 

om Venø Færgefart indtræder 

Irma Bjerre-Pedersen. Kontakt om 

forslag og kommentarer til færge-

farten kan herefter rettes til Irma 

på: ibjerrepedersen@hotmail.com 

eller tlf. 27 11 07 49. 

 Søren Hindkjær, Nina Nil-

son og jeg fortsætter i vores hidti-

dige roller, som henholdsvis kas-

serer, sekretær og formand. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 



14  

 

SANGAFTEN PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Tirsdag den 15. november er der sangaften på Venø Efterskole. I skolens 

samlingslokale, Ny Sal, er unge såvel som gamle mødt op. Rundt ved borde-

ne sidder de lokale venøboere sammen med skolens elever, og snakken går 

lystigt på tværs af generationer. 

 Her er en hjemlig atmosfære. En gensidig respekt og imødekommen-

hed, og man mærker en lokalbefolkning, der er engageret i efterskolen. 

Engagementet for efterskolen har varet ved, siden øboerne grundlagde 

den tilbage i 1990’erne, og den dag i dag nyder øen og dens beboere sta-

dig godt af det liv og den aktivitet, det skaber årligt at huse 80 unge men-

nesker. 

 Da roen sænker sig, byder skolens forstander, Nikolai Vangkilde Terp, 

velkommen til de fremmødte, hvorefter vi begynder at synge. En lokal kvin-

de fra øen, Lilly, sidder ved klaveret og skolens forstander og musiklærer, 

Claus Regli, skifter mellem forskellige strengeinstrumenter. Sangene er blan-

det. Der synges alt fra højskolesangbogens klassikere til TV2’s kærligheds-

sange og John Lennons ”Imagine”. Hver fugl pipper med sit næb, mens vi 

her en kold novemberaften sidder og synger om kærlighed og verdensfred. 

 To af skolens forfatterelever, Mathias og Amalie, læser hver især et 

digt højt, de har skrevet på forfatterlinjen. De to elevers digte er lange ba-

ner af smuk poesi og sjovt ordspil. 

 I pausen bliver der serveret æblekage, te og kaffe. Samtalerne rundt 

omkring begynder så småt igen, og elever og venøboere fortæller om deres 

vidt forskellige hverdage. Og selvom der er verdner til forskel mellem de 

lokale og efterskolens elever, så virker afstanden ikke hindrende. Tvært 

imod. Måske er det netop denne forskellighed, der gør øens fællesskab og 

tilknytning til efterskolen så stærk. Måske er det det, der gør sangaftner som 

denne til noget helt særligt, som både elever, lærer og lokale har lyst til at 

deltage i. 

 Vi synger de sidste par sange, og før vi forlader vores pladser, er for-

slaget om en ny sangaften til foråret allerede blevet sat i søen. 

/ Venø Efterskole — Martha Brøgger, elev 

HYGGELIGT OG  

FORNØJELIGT 

Mange tak til Ryan Jensen, Lilly 

Møller, Nikolai Terp og Claus 

Regli. Dejligt at I igen ville invitere 

til sangaften med elever og venø-

boere.  

 Som tidligere var det hyg-

geligt og fornøjeligt - og også læ-

rerigt med nye sange ...OGSÅ æb-

lekagen, den var dejlig. 

 Mange hilsener til jer og de 

unge mennesker på skolen. Vi hå-

ber på at blive inviteret en anden 

gang. 

/ Søren og Inge Baggesen,  

Havstokken 22D 

 

Foto: Oliver Boel Nielsen 
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. . . 

JULEBINGO 

Venøboerne inviteres til julebingo på Venø Efterskole tirsdag den 6.  

december kl. 16:00-18:00. 

 Medbring gerne en lille indpakket præmie. Vi glæder os til at se jer. 

 Tilmelding senest mandag den 5. december på mail  

info@venoe-efterskole.dk. 

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

MERE KAPITAL TIL STØRRE BYGGERI 

Der arbejdes på at tiltrække yderligere kapital til et mere omfattende bygge-

ri, end det efterskolens opsparede midler rækker til. Vi samarbejder med en 

erfaren fundraiser, som har hjulpet med henvendelser til et par store fonde. 

Begge disse er positive og har anbefalet at udvikle ø-dimensionen. Det vil vi 

gerne gøre i et nyskabende og forpligtende partnerskab mellem øen og 

efterskolen.  

 Ved et møde i foråret med foreningsrepræsentanter og på beboer-

møde i oktober er der samlet værdifulde input til anvendelser. Eksisterende 

foreningsaktiviteter kan få bedre udfoldelsesmuligheder, og der er foreslået 

helt nye aktiviteter. Idéerne strækker sig fra køkken, mødelokaler og læse-

sal/bibliotek over yogarum til fitness, spinning og skaterområde samt selv-

følgelig en hal. 

 Vi arbejder videre med en egentlige ansøgning og tager herunder 

kontakt til foreningerne for input og udvikling af partnerskabet. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

1250 KVADRATMETER 

Det er Venøs ønske til størrelsen af den kommende hal på Venø Efterskoles 

nyerhvervede jordstykke. Det blev tydeligt tilkendegivet ved mødet, som 

Efterskolen havde inviteret venøboerne og Venøs foreninger til i slutningen 

af oktober. Mødedeltagerne var i alle aldre. De gav deres besyv med, da 

formanden for Venø Efterskole, Peter Petersen, bad om idéer til aktivitets-

indhold i den nye bygning. 

 Det er Efterskolens ønske, at Multihallen skal opføres i et partnerskab 

mellem så mange af øens interessenter, som muligt, så Multihallen kan blive 

et samlingssted for øboerne, et slags kulturhus med mange funktioner. 

 Forstander Nikolai Terp redegjorde for efterskolens behov og skolens 

interesse i at fremme mødet  

mellem elever og venøboere.  

 Resultatet af mødet var 

en række idéer, som nu indgår 

i det videre arbejde med at 

finansiere, detaljere og fase-

planlægge byggeriet. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.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 vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 
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3. december kl. 13:00 GIF svømning 

4. december  kl. 19:30 De Ni Læsninger v/Per Mikkelsen 

  Efterfølgende kaffe/the og klejner 

6. december  kl. 16:00 Julebingo, Efterskolen (tilmeld. 5/12) 

11. december  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

18. december kl. 14:00 Genindvielse af Venø Kirke v/Biskop Henrik  

  Stubkjær og Per Mikkelsen (tilmeld. 11/12) 

18. december  kl. 15:30 Reception på Venø Kro v/Venø Menighedsråd 

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

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

26. december  Ingen gudstjeneste 

29. december kl. 17:30 Juletræsfest på Efterskolen (tilmeld. 26/12) 

1. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

  Vi ønsker hinanden godt nytår. 

 

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

Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: Efterskolens cykelskur 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

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

VENØ  I  DECEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2017 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 elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser 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: Gertrud Damgaard og  
Christian Mortensen 
 
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 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Gertrud Damgaard 


