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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

JOHANNESEVANGELIETS PROVOKERENDE PÅSTAND:  

GUD ER FORNUFTIG 

”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud”. Disse 

ligefremme ord, som vi alle kender fra Johannesevangeliets første to linjer, 

er ladet med en mægtig betydning, der i nutiden er gået omtrent i glemme-

bogen.  

 Ordet i Johannesevangeliet er en oversættelse af det græske logos, 

som vi også kender i betegnelser som logik, logistik o.l. Logos betyder både 

ord, mening og orden, men for det meste simpelthen fornuft. Den fornuft, 

som ifølge Johannes gennemstrømmer hele verden, og har gjort det siden 

verdens begyndelse. For i realiteten står der hos Johannes:  

 ”I begyndelsen var fornuften,  

 og fornuften var hos Gud,  

 og fornuften var Gud”.  

 

Her får vi altså at vide, at fornuft og Gud er uadskillelige.  

 Men det strider mod det, vi igennem mange, mange år er blevet 

vænnet til at tænke og tro. Vi er i høj grad blevet vænnet til at sige, at for-

nuften ikke har noget med Gud at gøre. Kristne teologer har hævdet, at 

man ved hjælp af logik eller matematik, hverken kan bevise eller modbevise 

Guds eksistens. Vi er endda blevet vænnet til, at i takt med videnskabens 

udbredelse, som for længst har gjort det usandsynligt, at man vil finde Gud 

for enden af teleskoperne, så er Gud blevet trængt ud af fornuftens synsfelt. 

 Johannesprologen fortæller imidlertid en ganske anden historie, 

nemlig at Gud og den menneskelige fornuft hører sammen. Tro og fornuft 

er to sider af samme sag. Og vi har som mennesker del i den fornuft, som 

ikke alene gennemstrømmer verden, men som også Gud er.  

 Jamen, er sådanne anskuelser ikke det samme som at afskaffe troen? 

Er man dermed ikke betænkeligt nær ved at erstatte Gud med fornuften, at 

erstatte tro med viden? Sådanne spørgsmål kan stilles, men dertil svarer 

Johannesevangeliet: Overhovedet ikke!  

 For hvad finder videnskaben ud af, når den undersøger og fordyber 

sig i verden? Ja, svaret er, at sammen med de mange, fantastiske resultater 

og udviklingen af en imponerende teknisk snilde, så opdager videnskaben 

mysterium efter mysterium. For hver ny opdagelse er der 10 nye spørgsmål 

– mindst! Og for hver ny galakse, vi opdager i verdensrummet, ved vi samti-

dig mindre om verdens egentlige skabelse og sammensætning. Hvad ver-

den og livet er, henligger i et mysterium, et evigt mysterium, der ikke bliver 

mindre, men vokser med vores viden og kunnen.  

 Prologen til Johannesevangeliet vil have os til i nutiden at genopda-

ge det rette forhold mellem tro og fornuft. Som det er sket tidligere i vores 

europæiske historie. Genopdagelsen må ske ved, at vi vesterlændinge ind-

rømmer, at mennesker er religiøse, og at vi som religiøse vesterlændinge 

igen må gøre brug af vores gamle kristne religion, som giver os frihed, vær-

dighed og myndighed til at bruge vores sunde fornuft.  

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

FASTELAVN ER MIT NAVN 

Søndag den 19. februar kl. 14:00 begynder vi med børnegudstjeneste i 

Venø Kirke. I må meget gerne være udklædte. 

 Bagefter mødes vi på Venø Efterskole, hvor der er tøndeslagning, 

sang og bollespisning. Vi kårer kattekonge og -dronning. Per har måske en 

lille overraskelse i ærmet til de voksne. 

 

Studie- og debataften i Struer Menighedshus  

den 7. februar kl. 19:30 

Hvad tror vi på? v/ Per Mikkelsen. Emne: Søndagsgudstjenesten. 

 

Menighedsmøde 

Det planlagte menighedsmøde er udsat, indtil vi har haft stormøde med 

Stiftet, konsulenter m.m. onsdag den 22. februar. Meddelelse herom senere. 

 

”Hvorfor har Danmark brug for Folkekirken”? 

Invitation til åbent debatmøde. 4.461.071 danskere er medlem af Folkekir-

ken. Måske bruger du kirken meget - måske ikke. Men kirken bevæger sig, 

og du har sikkert en holdning til, hvilken retning den skal bevæge sig i.  

 Den 1. marts spørger vi dig, hvad du synes. Der er debatmøder 27 

forskellige steder i landet. Det nærmeste sted for os er Nøvlingskov Eftersko-

le, Nøvlingskovvej 5, 7480 Vildbjerg. 

 

Emner: 

- hvordan folk og kirke mødes? 

- hvordan skal folkekirken forholde sig til de store spørgsmål? 

- hvordan skaber vi fremtidens kirke? 

 

Mød op og bland dig i debatten. Der vil ved behov blive samkørsel fra 

Venø. Ring venligst 20 42 72 44 herom. 

 Arrangør: Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkeligt Centrum,  

Kirkefondet, FDF og KFUM/KFUK. 

 

Julehjælp 

Venø Kirke støttede op om julehjælpen i Struer Kirke. Der blev udleveret 

julepakker til 31 familier i form af madkurv, and og gavecheck på kr. 500 pr. 

barn. Vi håber på den måde, at vi har bidraget til, at julen også blev god for 

disse familier. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ BUSSEN  

VINDER UDBUD! 

Tillykke til Knud Overgaard og 

hans mandskab med Venø Bus-

sens overtagelse af Midttrafiks 

kørsler i Struer Kommune. Det 

drejer sig om både bybus-, lokal- 

og skolekørsler. 

 Fra køreplansskiftet den 1. 

juli er det Venø Bussen, der i 

mindst de kommende 6 år klarer 

kørslerne overalt i kommunen. 

Opgaven skal udføres med i alt 

11 ”kontraktbusser”, som det hed-

der i pressemeddelelsen fra Midt-

trafik. 

 Vi glæder os over, at Venø 

nu får åbenlys placering i by- og 

landbilledet også uden for øen, 

som supplement til turistkørslerne 

i ind- og udlandet i øvrigt. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

VENØ  ERHVERV 

Ø-PEDELLEN BLIVER TIL  

VIRKELIGHED 

Mogens Askanius tager udfordringen 

op. Efter at have rykket sine Struer-

teltpæle op har Mogens fået mod på 

at servicere venøboerne og sommer-

husejerne med udførelse af praktiske 

opgaver. I en samtale med VenøPo-

sten fortæller Mogens om sine planer.  

 ”Prøv at se, hvor mange service-

biler, der dagligt kører til Venø for at 

løse almindelige hverdagsopgaver for 

både private og kommunen. Jeg har 

en idé om, at jeg kan overtage en del 

af opgaverne og skabe mig en tilvæ-

relse her i de sidste år af mit arbejdsliv.  

Jeg er allerede begyndt med vedligeholdelse af både fra Venø Efterskole”. 

 Det bliver den besøgende bekræftet i, når Mogens viser rundt i sit 

nybyggede værksted, der er nyudrustet til at tage sig af alt fra bilreparatio-

ner, udleje og vedligeholdelse af værktøjer, fx save og motorklippere og 

altså også både. 

 ”Inspirationen til at gå i gang har jeg fået i forlængelse af Venø udvik-

lingsplan, som i sin tid skitserede muligheder for at kombinere offentlige og 

private serviceopgaver. VenøBoen har tidligere været i kontakt med både 

kommune og boligforening. De kontakter har jeg fulgt op på, og jeg har på 

fornemmelsen, at jeg kan overtage opgaver og gøre det med fordel for bå-

de dem og mig”. 

 Mogens forestiller sig, at han i samarbejde med Venøs håndværkere 

kan medvirke til at tilbyde totalløsninger til sommerhusejere på Venø, så de 

ikke alene kan få udført opsyn med deres ejendomme, men også få dem 

vedligeholdt, når de ikke er i brug. Også det ikke traditionelle håndværksar-

bejde, som små reparationer, græsklipning og tagrenderensning er opga-

ver for den ø-pedellen. 

 ”I februar har jeg inviteret de af Venøs håndværkere, der har lyst og 

mulighed, til et møde her i værkstedet for at tale om samarbejdsmulighe-

der. Jeg tror, at vi vil kunne levere løsninger, når der ikke skal transporteres 

folk frem og tilbage fra fastlandet for at få opgaverne udført. ”Ø-pedellen” 

er ”en ung idé”, så jeg vil meget gerne have forslag til opgaver, som venø-

boerne mener, jeg kan hjælpe med at få løst. Kom bare an!”, slutter Mo-

gens. 

 Kontakt Mogens med idéer og opgaver på tlf. 97 86 80 59 eller  

40 35 84 55 eller mail askanius@privat.dk 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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EL-FORBRUGET FALDER! 

Venøboernes el-forbrug er faldet med ca. 4 %. Det kunne energirådgiver 

Skafti Halldórsson fortælle om på Energigruppens møde i januar. Bag tallet 

skjuler der sig dels besparelser gennem brug af mindre forbedringer, som fx 

energipærer, regelmæssig registrering af forbrug, slukning af standbyfunkti-

on, osv. Men de væsentligste er knyttet til omlægninger i varmeforsyning 

og installation af solceller, sol- og jordvarme og varmluftsanlæg.  

 Installationsændringerne er ikke nødvendigvis el-besparende, da var-

mepumperne trækker en del på el-nettet. Det betyder, at øens samlede 

energibesparelse derfor er nogle 

procenter større, end el-forbrugs-

nedgangen viser. 

 På energimødet måtte jeg 

på Energigruppens vegne konsta-

tere, at det ikke har været muligt i 

første omgang at samle interesse 

for projektering af et kollektivt sol-

celleanlæg. Det har også vist sig 

vanskeligt at få stillet egnede pla-

ceringsmuligheder til rådighed og 

opnå tilkendegivelse om anlægs-

godkendelser. 

 Energigruppen opfordrede 

derfor mødedeltagerne til at oply-

se om deres eventuelle interesse i 

gruppens videre arbejde med at 

opnå gunstige indkøbsaftaler i 

forbindelse med anskaffelse af 

individuelle solcelleanlæg. Vi skal 

have mindst 8 interesserede. Hen-

vendelse kan ske til Skafti Halldórs-

son på tlf. 22 55 03 96 eller  

skafti@proenergi.dk  

 Karsten Jensen, Revision 

Limfjorden gennemgik økonomi-

en i forbindelse med investeringer 

i vedvarende energiformer. Prøv 

at bruge Karstens skema, der fin-

des på revisionlimfjord.dk/anleg 

 Anker F. Jensen fortalte om 

sin beslutning om anskaffelse af 

solcelleanlæg. I overvejelserne har 

blandt andet indgået en vurde-

ring af salgspris for hus med el-

opvarm-ning. 

/ Energigruppen – Morten Gjern 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Preben Friis 
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TURISME PÅ SMÅØERNE 

Nu skal vilkårene for at drive turis-

me og erhvervsudvikling under-

søges for 12 syddanske småøer. 

Region Syd har bevilget midler til 

et projekt, der har til formål at 

kortlægge, beskrive og analysere 

turismevilkår. 

 Projektet igangsættes af de 

fire ø-foreninger, der også har 

arrangeret Erhvervsudviklings-

konferencen, der også er omtalt 

på denne side. 

 Det er idéen, at resultater-

ne fra projektet skal spredes til de 

øvrige småøer, der er medlemmer 

af Sammenslutningen af Danske 

Småøer. Også Venø vil formentlig 

få besøg af projektmedarbejder-

ne. 

 Projektet ”skydes” i gang 

ved et seminar den 9. februar. 

Eventuelle spørgsmål om projek-

tet kan rettes til Jan Bendix på tlf. 

40 42 21 05 eller bx@jbx.dk, der 

er medlem af projektets styre-

gruppe, som repræsentant for 

Småøernes Erhvervsudviklings-

center. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

PRAKTISK HJÆLP  

TIL HUS OG HAVE 

Som det fremgår på side 4, så 

inviteres Venøs håndværkere til 

en samtale om idéer og mulighe-

der ved samarbejde mellem øens 

aktører.  

 Mødet finder sted hos  

Mogens Askanius, Nørskovvej 2, 

den 7. februar kl. 19:30.  

 Tilmelding kan ske til Mo-

gens på tlf. 40 35 84 55. 

/ VenøPosten — Red. 

UDSIGT TIL OG FRA VENØTÅRNET! 

Projektet er rykket ét af mange skridt nærmere sin virkeliggørelse! 

 I januar måned har vi i samarbejde med vores bygherrerådgiver Tho-

mas Pedersen, KPF arkitekter i Viborg, kunnet færdiggøre det prospekt, der 

skal danne grundlag for godkendelser og finansiering. 

 Vi har sendt projektet til Naturstyrelsen Vestjylland, der skal give de 

nødvendige dispensationer for placeringen af Venøtårnet, og vi har ansøgt 

Realdania om de første bidrag til finansieringen. Realdania har i 2011 iværk-

sat en kampagne under overskriften: Stedet tæller. Et af fokusområderne 

hedder: Mulighedernes Danmark.  

 Formålet for Realdania er - gennem støtte til projekter - som Venøtår-

net,  

”. . . at pege på nye muligheder, der kan være med til at styrke  

livskvaliteten i Danmarks yderområder. Fordi der er noget  

at bygge videre på. Fordi der er noget at komme efter.  

Fordi Stedet Tæller!”,  

 

som der står i det udsendte kampagneoplæg. Vi forventer svar på vores 

henvendelse i løbet af en til to måneder. 

 Tårngruppens arbejde i den kommende tid vil bestå i at forberede de 

formelle aftaler, der skal være med lodsejere, kommune og andre myndig-

heder.  

 Fotoet på forsiden viser udsigten fra toppen af Venøtårnet, sådan 

som den vil se ud, når den besøgende er nået derop! 

/ Tårngruppen — Per Mikkelsen 

 

 

ERHVERVSUDVIKLING PÅ SMÅØERNE 

Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Fødevare-

netværk, Småøernes Aktionsgruppe og Småøernes Erhvervs-

udviklingscenter inviterer interesserede til konference  

 den 28. februar i Odense fra kl. 9:30 til 16:00. 

 Formålet er at udvikle idéer til initiativer ”på tværs” af øerne og orga-

nisere indsatsen, der fremmer den lokale erhvervsudvikling. Konferencen vil 

have oplæg fra Erhvervsstyrelsen, Endelave Net og Samsø Erhvervs- og  

Turistcenter.  

 Deltagelse er gratis, men antalsbegrænset. Tilmelding til  

ls@danske-smaaoer.dk 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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GENERALFORSAMLINGER 

VENØ HAVN 

Der indkaldes til generalforsamling i DSI Venø Havn torsdag den 29. 

marts kl. 19:30 i Havnehuset.  

 Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til dagsordenen skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. 

 På valg er Niels Jensen, Peter Henriksen og Claus Lund Jensen, som 

alle vil acceptere genvalg. Desuden Margaret Vestergaard samt en yderlige-

re suppleant. 

 I løbet af februar udsendes opkrævninger til fastliggere og lejere. I 

lighed med sidste år foretages der ingen pristalsregulering, så priserne for-

bliver stadigvæk uændrede siden januar 2010. 

 Det store projekt, som blev påbegyndt i 2009, er færdigt. Afrapporte-

ring og revision er foretaget, og næsten alle tilskudsmidler er modtaget. 

Samtidig er den generelle økonomi forbedret, idet der er kommet flere fast-

liggere, nye lejere (fiskerskure) og flere gæster. Årsregnskabet for 2011 er 

endnu ikke helt færdigt, men på indtægtssiden er gæsterne steget med cir-

ka 30 % og hjemmehørende samt lejeindtægter med 20 %. Driftsudgifterne 

er steget med under 10 %, så det synes nu muligt at få den - igennem man-

ge år - så store kassekredit skåret kraftigt ned. 

 I løbet af foråret er der en del reparationsarbejder. I år er det ikke is-, 

men stormskader, og det er nok lidt for tidligt at fastslå om indsejlingen 

igen skal uddybes. Desuden er der det store arbejde med at opsætte azobé-

træ på cirka 100 meter betonkaj, så ingen behøver at kede sig, der er ar’be 

nok! 

/ Venø Havn — Havnestyrelsen, Peter Henriksen  

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG 

Herved indkaldes til generalforsamling for Venøsund Færgelaug i Havnehu-

set på Venø onsdag den 21. marts kl. 19:15. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent 

5. Valg af bestyrelsesformand 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 ekstra 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt. 

 

Venø Bussen tilbyder gratis kørsel fra og til Venø Færgen, afgang kl. 19:00 

fra Kleppen. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

VENØ MUSIKFORENING 

Indkalder til generalforsamling  

søndag den 4. marts i forlæn-

gelse af koncerten med Erik Som-

mer. Læs om koncerten i næste 

nummer  af VenøPosten eller på 

Venøs hjemmeside, hvor årets 

program findes.  

 Generalforsamlingen finder 

sted på Nørskov, og foreningen 

er vært ved lidt godt til ganen.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne :  

1. Valg at dirigent 

2. Beretning  

3. Regnskab 2011 v/ kassereren  

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse:  

På valg: Marianne Pedersen 

og Grethe Munk-Andersen 

(begge er villige til genvalg) 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Drøftelse af næste sæson-

program 

9. Eventuelt. 

 

/ Grethe Munk-Andersen 

 

 

VENØ BØRNE- OG  

UNGDOMSHUS 

Der indkaldes til ordinær general-

forsamling i Venø Børne- og Ung-

domshus torsdag den 23.  

februar kl. 19:30 i Børnehuset. 

 Dagsorden i følge vedtæg-

terne. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

— Flemming Damgaard 
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HUL PÅ ET NYT ÅR! 

Som led i vores uddannelse af kommende besætnings-

medlemmer har vi afholdt det første kursus i samarbej-

de med Fiskeriskolen i Thyborøn og Nordvestjysk Fjord-

kultur i Struer. Alle bestod prøven og modtog ROC er-

hvervsradiocertifikatet. ”Kend din færge” kurser er også 

gennemført med forhenværende overfartsleder Thor-

kild Brosbøl som instruktør. Uddannelsesaktiviteterne 

vil fortsætte i det kommende år. 

 På Venø Havn har vi beklædt skonnertbroen 

med bolværksplanker af ”jerntræ”, så færgen kan ligge 

sikkert fortøjet uanset vejr og vandstand, som flere 

gange i den seneste tid har været næsten to meter 

over middelvandstand. 

 Venøsund har været udlejet til Egholm Færge-

fart i to uger, og har været indsat ved fire driftsstop på 

Venø Færgen. 

 Der har været en del reparationer af det hy-

drauliske rorsystem samt udskiftninger af batterier m.m. 

Det meste er klaret af laugets medlemmer. 

 Der er oprettet en færgevagt af medlemmer 

bosat på Venø. Opgaven er, at man binder sig til at ha-

ve tilsyn med færgen i en uge af gangen, hvor der ses 

efter, om fortøjningerne er i orden.  

 

Kommende aktiviteter 

Hjemmesiden er nu forsynet med en logbog, så man 

kan følge med i, hvad der sker med færgen, og hvor 

den befinder sig. Det er også tid til at betale kontingent 

for 2012. Det skal helst foregå ved indbetaling på 

hjemmesiden, men vi kan hjælpe, hvis det ønskes. Til-

melding med oplysning om medlemsnummer, mail-

adresse og mobil tlf. sikrer, at man kan modtage ny-

hedsbreve og SMS. 

 

I samarbejde med Nordvestjysk Fjordkultur indbydes 

medlemmerne til at deltage i: 

 

Fjordens Dag  

lørdag den 4. februar 

Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, Havnevej 6, Struer 

Kl. 08:30 Effekter til stumpemarked udstilles 

Kl. 09:00 Morgenkaffe 

Kl. 10:00 Tænk hvis Limfjordens vande fuld af ål var…,  

 foredrag v/ Naturvejleder Thomas Johannes  

 Juel Johansen, Limfjordsmuseet 

 

Kl. 11:00 Besøg på Marilyn Anne eller Fredes motor- 

 samling 

Kl. 12:00 Middag – gule ærter m/hele ”svineriet” 

Kl. 13:00 Fra en skibselektrikers dagbog  

 v/ installatør Erik Glue 

Kl. 14:00 Hvad sker der omkring Limfjorden 

Kl. 15:00 Afslutning 

 Pris kr. 100. Tilmelding senest den 30.  

 januar til info@venoesund.dk  

 

Kursus i søsikkerhed  

tirsdag den 21. februar kl. 19:00 – 21:30 

Instruktion og øvelser med redningsudstyr v/ Nis Chri-

stiansen. Sted: Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 

Struer. Tilmelding nødvendig.  

 

Kulturbesøg i Hvide Sande  

lørdag den 3. marts kl. 9:00 – 15:30 

Kl. 09:00 Afgang fra NFK, Havnevej 6, evt. med bus 

Kl. 10:00 Virksomhedsbesøg på A/S Hvide Sande  

 Skibs- & Baadebyggeri. Direktør Hans Peter  

 Kristensen fortæller om virksomheden 

Kl. 11:30 Frokost, evt. på Røgeriet eller medbragt mad 

Kl. 12:00 Rundtur på havnen 

Kl. 12:30 Besøg i Fiskeriets Hus, Museum & Akvarium 

Kl. 14:00 Afgang, hjem 

 Pris kr. 160.  

 

Øvrige begivenheder i 2012 

Spejderlejren 2012: Uge 30 (den 23. – 29. juli)  

Limfjordsfortællinger: Uge 27 til 33. 

Sans 2012: August. 

 

Når vi har overstået vinteren, og færgen har været på 

bedding, kan vi forhåbentlig se frem til en sommer, 

hvor vi stolt kan fremvise en renoveret og nymalet fær-

ge. Vi glæder os til mange gode ture på Limfjorden.  

 

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed sige tak for den 

opbakning Venøsund Færgelaug har modtaget fra vo-

re sponsorer og medlemmer siden oprettelsen af Venø 

sund Færgelaug sidste år. En særlig tak skal lyde til vo-

re samarbejdspartnere i Struer Kommune og persona-

let på Venø Færgefart. 

 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 
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PRØV EN Ø! 

Marinus’ hus, Havstokken 24, er til 

leje. 110 m2, 3 værelser, nymalet, 

fjordudsigt. Opvarmning: Pillefyr. 

Bus til døren! Husdyr velkomne! 

 Pris: 4.000 kr./måned + el, 

vand, varme. Depositum: 3 måne-

ders leje. 

/ Pip Thoustrup, Nørskovvej 15, 

tlf. 40 38 83 02 

DET  SKER 

KØLHALING OG FORLÆNGELSE AF VENØ FÆRGEN 

Venø Færgen kølhales i perioden den 12. til 23. marts. Foruden det lov-

pligtige eftersyn og almindelig vedligehold, forlænges broklapperne med 

1,7 meter således, at vi får optimeret ombord kørsels arrangement i hen-

hold til kravene i kontrakten. Derfor medtages der max. 8 tons pr. tur i peri-

oden den 12. marts kl. 03:00 til den 23. marts kl. 20:00. 

 Styrke- og kapacitetsmæssig er der taget højde for en del udvidelse 

på mange områder af færgen. Broklapperne er konstrueret til at kunne op-

tage dobbelt så meget vægt, som max tilladt på de danske veje. Endvidere 

er cylinderne kraftige nok til, at blot den ene cylinder er stærk nok til selv at 

løfte broklappen. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

VENØ SVØMNING 

Svømning er kommet godt i gang efter nytår. Der er stadig plads til flere i 

bassinet, så har du lyst til at svømme, skal du blot møde op i Struer Svømme-

hal nedenstående lørdage fra kl. 13:00 til 13:40:  

 den 4., 11. og 25. februar 

 den 3., 10., 17. og 24. marts 

/Venø GIF - Søren Lang Hindkjær 

 

 

OKKULT MANIPULATION — EN DEL AF VORES DAGLIGDAG 

HUSK: Foredrag med Niels Krøjgaard onsdag den 8. februar kl. 19:30 

på Venø Efterskole. 

/ Venø Efterskole og Venø Foredragsgruppe 

 

 

VENØ LÆSEKREDS 

Sæt kryds i kalenderen den 30. maj. Da holder vi afslutningsaften for den-

ne sæson. En rigtig indbydelse kommer senere. 

/ Annie Vestergård, Ingrid Skadhede, Dorte Sauer, Tove Odgaard  

og Inge Baggesen 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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SPREDT SET 

Hvis jeg indleder med at ytre, at nedenstående alt sammen er løgn, er der 

så nogen, der vil tro det? 

 Efter adskillige år med fordrageligt samarbejde imellem de to borger-

foreninger, beviste vi i fællesskab, at det godt kan lade sig gøre – også på 

Venø – og at to borgerforeninger på én lille ø måske ikke var så slemt end-

da. Så fik piben pludselig en ganske anden lyd. 

 Foreningerne gennemførte for år tilbage ”Venø Bys Bevarelse og 

Fremtid”. Idéen om en udviklingsplan var længe undervejs. Det samme var 

planerne om at ændre venoe.dk til en fælles portal for alle øens hjemmesi-

der. Da det endelig blev muligt, valgte den ene forening på trods af enig-

hed og forsikringer om at fortsætte det gode samarbejde, at køre sololøb. 

 Jeg har læst, at grundejerforeningen er imod efterskolen og meget 

andet, at Christian Kjær vil ødelægge campingpladsen, at der er maskepi i 

en idéforladt havnebestyrelse, at vi alle skal støtte havnekiosken, og mange 

andre indikationer, at der åbenbart er ”onde” kræfter løs. Det forlyder også 

at Venøboen har dårlig økonomi og begrænset opbakning fra menige 

medlemmer, men jeg har nu også hørt det modsatte. Meget ved jeg med 

sikkerhed er løgn, og resten må jeg stille mig noget tvivlende overfor. 

 I havnebestyrelsen knokler en flok frivillige folkevalgte også, men 

selvom problemerne løses, består havnen, og forholdene forbedres hele 

tiden. Der er påfaldende få positive, men aldrig mangel på negative be-

mærkninger. Er det min skyld, er det din, eller måske EU? Jeg er sgu ikke i 

lommen på nogen. Er du? 

 Hvis nogen lyver, manipulerer eller forsøger at overbevise os om, at 

de er vort eneste værn imod anarki og kaos, er man så forpligtet til at gøre 

opmærksom på at ”kejseren altså ikke har noget tøj på”. Har vi kun mulig-

hed for enten at tro eller ikke tro på det, der bliver serveret? Jeg kender ikke 

en person, bestyrelse eller lignende, der kun er god og altid har ret, og jeg 

bliver meget utryg, når jeg oplever folk, der af en eller anden årsag fordøjer 

både sukkerkager, kameler og mugne hundeklatter med ligelig effektivitet. 

 Af 200 mennesker er der selvfølgelig mindst én der er D-O-M. Jeg 

kan dog ikke forestille mig at befolkningen skulle være organiseret i to lige 

store grupper: en god og en dårlig. Hvem er forresten kompetent til at be-

dømme og placere? 

 For et halvt års tid siden blev det sagt at den forening, jeg er medlem 

af, er en flok idioter, det er rent tidsspilde at beskæftige sig med. Personens 

egne medlemmer havde ingen kommentarer, så de var nok enige, flove, 

konfliktsky eller noget helt andet. På mig gjorde det et stort indtryk. 

 Det siges at ”tyv tror hver mand stjæler”. Måske skulle man overveje 

hvor fra man egentlig får sine holdninger og sine sym- og antipatier, og 

måske skulle vi erkende, at der ikke findes en Venøbo, som ønsker noget 

skidt for øen. 

 Husk nu, at det hele måske er løgn. 

/ Peter Henriksen, Tangvej 6 

DEBAT 
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STATUS OG FREMTID 

Her går det lige så godt eller skidt, som forventet. Der er stille i Havnehuset 

på denne tid af året, især når efterskoleeleverne besøger deres forældre 

eller på anden måde er forhindrede i at hjemsøge kiosken. Heldigvis er der 

også andre gode, stabile og faste kunder, som gør besværet værd, og ud-

sigten er altid formidabel. 

 Den løbende dialog og efterspørgsel har medført et noget større ud-

valg af dagligvarer, økologisk grønt og menu-justeringer. Blandt andet tilby-

der vi nu også en vifte af lidt eksotiske madvarer, og snart kan vi supplere 

Pips lammeprodukter med okse-, bison- og gedekød. Selvom salget af rund-

stykker faldt så meget i efteråret, at bageren (og jeg) efterhånden ikke læn-

gere syntes det var kørslen værd, kommer det friske morgenbrød selvfølge-

lig igen på programmet, når sommeren nærmer sig. I mellemtiden er der 

betydelig salg i de gode bager-rugbrød, som nogen mener er afhængig-

hedsskabende. 

 Vi har haft besøg af Hanne Thaysen, der var købmand på Tunø, og 

tidligere har bidraget med sin viden og forslag her i kiosken. Mange af hen-

des idéer er baseret på en havn med mere end 250 daglige gæster og fast-

boende, som har en noget mere besværlig adgang til fastlandsbutikker end 

vi har her, men vi fik sandelig også brugbare forslag. Et af dem – desuden 

affødt af de nye fedt- og sukkerafgifter m.v. – var i større grad at arbejde 

med særtilbud. Fx blev det meddelt, at vores gode pap-vin ville stige med 

omkring 30 kr., så vi købte restlageret og kunne derfor bibeholde den gam-

le pris på 110 kr. endnu et stykke tid. På samme måde vil der fremover blive 

flere tilbud som 1 for 15 og 2 for 25 kr. etc. Vi kommer nok aldrig til at sæl-

ge en kasse øl til 80 kroner, men med løbende opmærksomhed på sagen er 

jeg sikker på, der kommer mange rigtigt gode tilbud. 

 Hanne anbefalede meget et massiv satsning på souvenirs. Da der var 

mange forespørgsler sidste sommer, gør vi også noget ved denne sag, men 

det bliver nu nok alligevel ikke helt vildt. Vi vil nok hellere prøve at kombine-

re lidt med sager, der kan bruges som gaveartikler. Vi har faktisk solgt rigtigt 

mange gaveæsker med Hancock øl. 

 På menusiden er der skåret ned på antallet af pølser. I stedet for fast-

food toast laver vi nu vores egen og noget bedre version til samme pris. 

Vore pommesfrites er blevet meget rost, så den populære pølsemix bliver 

snart suppleret med kebab og kylling. Desuden sænkes prisen atter på en 

halv grillkylling med tilbehør. Endelig tilbyder vi frisklavede Venø-vafler efter 

den gamle sammensurieopskrift. De fås både med sukker, syltetøj og/eller 

gammeldags is. Lidt mere fornuftig mad er ikke glemt. Vi er ved at sammen-

sætte nogle retter, der både kan stå alene og bruges i sammenhæng i et 

større måltid. 

 Den kommende måned afprøver vi om en form for fællesspisning 

kan indpasses. Torsdag den 16. februar (kl. 18:30) er der Spaghetti 

Carbonara på menuen, og torsdag den 1. marts (kl. 18:30) serverer vi 

muslinger. Prisen bliver henholdsvis 50 og 60 kr./person ekskl. drikkevarer. 

Tilmelding er nødvendig på tlf. 40 20 00 10. Vi ses i Havnehuset! 

/ Venø Havnehus — Peter Henriksen 

PILEFLET 

Pilefletkurset er nu fuldt tegnet, 

og afvikles i løbet af foråret. 

 Hvis interessen er tilstede 

kan der blive tale om en genta-

gelse til efteråret. 

/ Venø Borger- og  

Grundejerforening 

Fotos: Peter Henriksen 
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DET  SKETE 

OPBAKNING TIL JULETRÆSFEST OG FÆLLESSPISNING 

Der var omkring 40 voksne og børn, der deltog i juletræsfesten den 29. de-

cember på Efterskolen. 

 Vi begyndte med spisning af den lækre buffet, der blev af de med-

bragte retter. Julemanden kom på besøg og havde godteposer med til bør-

nene, og der blev sunget og danset om juletræ. 

 Fredag den 20. januar afholdt vi vores årlige fællesspisning og ban-

ko. Der var 60 deltagere, og maden blev denne gang lavet af Conny Frank 

og Bodil Stenkjær samt medlemmer af GIF’s bestyrelse. 

 Svend Helge Pedersen og Per Mygind sørgede for opråb og afvikling 

af bankospillet med hjælp fra mange ivrige og interesserede børn. 

 Alt i alt to fine arrangementer - tak for opbakningen og en ekstra tak 

for hjælpen til julemanden, køkkenpersonale, opråbere samt bestyrelsen. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

GENVALG OG NYVALG  

TIL NOE’S REPRÆSENTANTSKAB 

I slutningen af november var der valgmøde til re-

præsentantskabet for vores elforsyningsselskab 

NOE. Der var som sædvanlig et pænt fremmøde af 

Venøboere. Ved valget blev Ryan Jensen, Peder 

Olsen og Peter Petersen genvalgt og Dennis Borbjerggaard blev nyvalgt 

som suppleant. 

/ Peter Petersen 

 

 

RYKKERE, DER IKKE VAR RYKKERE! 

Bestyrelsen for Venø Vandværk beklager, at en del 

forbrugere har fået tilsendt en rykker for aflæsning  

af vandmåleren, selvom der var indberettet i tide.  

 Desværre har det firma, vandværket igennem  

efterhånden mange år har anvendt til opkrævningsassistance, ikke leveret 

den forventede og aftalte service i år – de har bl.a. handlet på egen hånd 

uden vandværket var orienteret.  

 Det har den konsekvens, at der fremover skal findes en anden løs-

ning på den årlige opkrævning.  

 Er der nogle spørgsmål i forbindelse med aflæsningen, kan underteg-

nede kontaktes på tlf. 97 86 84 00. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15,  
k-christensen@hotmail.com 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 40 20 00 10, phendrix@mail.dk 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Kan lejes af Børnehusets medlemmer.  
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse til Antoinette Jensen på 
tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 

Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestarter 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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DET  SKER 

FOLK & FORTÆLLINGER 

I oktober i fjor havde foredragsgruppen inviteret til møde med Kjeld Han-

sen, hvor han fortalte om landindvindingsplanerne for Venø Bugt i 1950’er-

ne. 

 I januar har Kjeld Hansen udgivet et imponerende bogværk med tit-

len: Folk & Fortællinger – fra Det Tabte Land. 

 Bogen omtaler på et par af siderne både ”Venø Bugt-sagen” og fred-

ningen af Nørskov Vig. Kjeld Hansen fører en kamp for bevarelsen af natur-

værdierne i det danske landskab. 

 I det første bind, der behandler Jylland, omtales, hvordan naturen er 

blevet behandlet på godt og ondt igennem det forrige århundrede.  

 Der er et flot billedmateriale og masser af fortællinger, vi kan blive 

kloge af! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folk & Fortællinger 

fra Det Tabte Land 

2011 Kjeld Hansen 

Forlaget BæreDygtighed 

www.dettabteland.dk 

ISBN 978-87-89723-10-5 

 
ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR 

 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent: 
mandag-fredag fra kl. 14:00-18:00 
lørdag-søndag fra kl. 14:00-16:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 
phendrix@mail.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Åbent hver lørdag aften mod forud-
bestilling senest samme dag kl. 14:00.  
Andre dage åbent mod forudbestilling 

af større og mindre selskaber  
- dog min. 12 personer.  

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKETE 

VENØPROFIL ”SKUDT” I GANG 

På VenøBoens bestyrelsesmøde i januar har vi besluttet at  

give midler til Venø Børne- og Ungdomshus, så der kan udar-

bejdes profilbeskrivelse. Vi har ligeledes bekræftet vores inte-

resse i, at der for alle erhvervs- og turistaktiviteter udarbejdes 

profiler, som kan benyttes i markedsføringen af øen og dens muligheder. 

 For Børnehuset er det ved årsskiftet blevet mere aktuelt at få oplyst 

om husets anvendelsesmuligheder, eftersom aftalen om de kommunale 

institutioners faste brug af huset er ophørt. Der skal derfor skaffes midler til 

drift og vedligeholdelse ad anden vej. Profilbeskrivelsen kan være med til at 

få Børnehuset ”på nettet”. 

 På mødet talte vi om andre emner, som er aktuelle, bl.a. Naturplanen, 

TDC’s ringe mobildækning, bosætningskampagnen og kystsikringsforholde-

ne. Vinterstormene har taget hårdt på vestre strand, og vi vil undersøge, 

om der er ændrede rammebetingelser i den forbindelse. 

 Referat fra mødet er som sædvanligt lagt på venoe.dk/foreninger/

venoeboen 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

Færgetrafik  

i december 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ........... 14.680 .... 13.668 

Personbiler ............. 7.384 ....... 9.140 

Busser ......................... 346 .......... 396 

Lastbiler ...................... 184 .......... 140 

Gods (tons) ................ 559 .......... 553 

Cykler ............................. 46 ............. 16 

Campingvogne ............. 0 ............... 0 

 

 

 

 

 

 

 

Fjorden æder! 

Foto: Anne Thusgaard Foto: Anne Thusgaard 

Foto: Preben Friis Foto: Preben Friis 
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HALLEN RYKKER NÆRMERE! 

Struer Kommune har taget skridt til at ekspropriere jord 

til en multianvendelig hal og boldbaner til Venø Efter-

skole, da det ikke har været muligt at nå en frivillig afta-

le med ejeren Christian Kjær.  

 Første skridt var åstedsforretning den 13. januar. 

Ejeren deltog med sit følge af rådgivere: Linda Ulfkjær, 

landinspektør Hans Faarup og Anders Ulfkjær. Linda 

havde forinden sikret sig, at Struer Kommune havde 

det formelle beslutningsgrundlag i orden, så åstedsfor-

retningen kunne gennemføres som annonceret. Ejeren 

fremførte sine indledende kommentarer til kommu-

nens repræsentanter med udvalgsformand Helle Lyng i 

spidsen og pressen, der var mødt op. Han forsikrede, at 

han ikke er modstander af en hal og argumenterede 

for, at den kan og skal bygges øst for værksted og den 

nordlige undervisningsfløj. Den placering har han som 

bekendt tidligere - uden resultat – anført overfor Natur- 

og Miljøklagenævnet, og som Helle Lyng udtaler til 

Dagbladet, ”Naturstyrelsen har givet et vink med en 

vognstang” om, at dér får vi ikke lov til at bygge.  

 Ejeren kan indtil den 3. februar fremsætte yderli-

gere skriftlige kommentarer. Herefter skal kommunen 

behandle kommentarerne og efterfølgende 

(sandsynligvis) træffe beslutning om ekspropriation. 

Hvis det sker, har ejeren 4 uger til at anke til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som så skal behandle sagen og træf-

fe en afgørelse. Tidligere i denne sag er det sket på 4 

måneder. Hvis ekspropriationen stadfæstes har ejeren 

yderligere 6 måneder til at rejse et civilt søgsmål. 

 Som optakt til åstedsforretningen relancerede 

Hans L. Pedersen i VenøPostens januarnummer en 

vandrehistorie fra midten af 1990’erne, dengang der 

fandtes erklærede ”modstandere” af efterskolen. For-

målet, som nævnes i overskriften, er at tegne et billede 

af en efterskolebestyrelse, der ”hellere vil have sin vilje 

end en hal”. Jeg husker det nu ikke sådan, men jeg 

havde glemt detaljerne, så jeg gik i mit arkiv. Jeg fandt 

ikke belæg for vandrehistorien i de faktuelle forhold – 

men det gør vandrehistorier jo sjældent.  

 I februar 1996 besigtigede Ole Jappe fra Skov- 

og Naturstyrelsen med Naturbeskyttelsesloven i hån-

den området ved efterskolen og det område mod ba-

destranden, som Laust Bjerre netop havde tilbudt. Han 

meddelte efterfølgende, at de ville gøre indsigelse mod 

en lokalplan for området, og Struer Kommune beslutte-

 

de derfor at fastholde den oprindelige placering på 

Nørskovvej.  

 I det første af Hans L. Pedersens eksempler fra 

1994 beregnede vi i efterskolens bestyrelse omkostnin-

gerne ved at erhverve jord og bygge skolen på hen-

holdsvis engen og Nørskovvej. Placeringen på 

Nørskovvej ville samlet set blive 2 mio. kr. billigere, fordi 

der på denne adresse var bygninger på tilsammen me-

re end 300 m2 med i tilbuddet. De blev senere ved en 

stor frivillig indsats og beskedne midler istandsat til en 

krævet lærerbolig samt musiklokale, vaske- og fyrrum 

og samlings- og dramasal, uundværlige faciliteter som 

skulle have været nybygget til en helt anden pris på 

engen.  

 Hans L. Pedersen har også en kommentar til be-

grundelsen for at foretage ekspropriation ”almenvellet 

= venøboernes interesse” i hallen. Kommunens hjem-

mel til at foretage ekspropriationen er den samme, som 

da den i sin tid ydede økonomisk støtte til etablering af 

efterskolen: At fastholde og styrke øsamfundet via ud-

vikling i form af de udviklingsmuligheder, som en efter-

skole henholdsvis en multihal giver.  

 I kølvandet på bygning af efterskolen fulgte en 

befolkningstilvækst på 25 % på Venø fra 160 til 200 

beboere.  

 Denne gang koster det ikke kommunen penge, 

da alle udgifter ved ekspropriationen bliver betalt af 

efterskolen, og hallen vil være med til både at bevare 

arbejdspladser og gøre Venø mere attraktivt for bosæt-

ning. 

/ Venø Efterskoles bestyrelse — Peter Petersen 

 

Til højre i billedet ses hallens kommende placering i landskabet vist 

ved de rejste stolper. Udsigten mod øst, som lodsejeren har kæmpet 

for, optages dog fortsat mest af dennes egen vildtremise. 

Foto: Jan Bendix 
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5. februar  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

7. februar  kl. 19:30 Studie- og debataften i Struer Menighedshus  

  v/ Per Mikkelsen 

7. februar kl. 19:30 Håndværkermøde hos ”Ø-pedellen”, Nørskovvej 2 

8. februar kl. 19:30 Foredrag med Niels Krøjgaard, Venø Efterskole 

12. februar  kl. 10:00 Højmesse v/ Vagn Ove Høgild 

16. februar kl. 18:30 Fællesspisning i Havnehuset 

19. februar  kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

21. februar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 

23. februar kl. 19:30 Generalforsamling i Venø Børne– og Ungdomshus 

24. februar  Fredagsklub, Børnehuset 

26. februar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

1. marts kl. 18:30 Fællesspisning i Havnehuset 

 

 

Lektiecafé: Den  6., 20. og 27. februar kl. 16:15 i Børnehuset 

Venø Svømning: Den 4., 11. og 25. februar kl. 13:00 

GIF tirsdagsgåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 

VENØ  I  FEBRUAR 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. februar 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem  
senest den 21. februar. 
 
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 meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotograf: Preben Friis 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
www.venoe.dk/venoeposten 
 
 
Venø-kalender 
På www.venoe.dk findes en årskalen-
der med alle registrerede ø-aktiviteter så 
langt frem, som arrangørerne indmel-
der dem. Brug kalenderen som værktøj 
i planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto:  Preben Friis 


