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VENØ  KIRKE 
DÅBENS REALISME 
I dåbsritualet tegner præsten korset to gange over den, der skal døbes. Det 
sker lige inden vandøsningen. Modtag det hellige korsets tegn både for dit 
ansigt og for dit bryst. Sådan skal enhver præst sige. Der er altså tale om en 
dobbelt korstegnelse, hvor både ansigtet og brystet bliver korstegnet og 
dermed velsignet.  
 Det er en symbolsk handling, og den betegner de to riger som et 
menneske har del i. Ansigtet optræder som symbol på et menneskes hjerne 
og bevidsthed, og brystet er symbol på dets hjerte og dets følelser. Vi kan 
sige, at det just er de to afgørende styreredskaber, som et menneske både 
kendes på og betjener sig af, der velsignes i dåben.  
 Et menneske har både forstands- og tankevirksomhed, som det styrer 
sit liv med, og det har følelser, begær og lidenskab, som det også styrer 
med. Og det er altså ikke kun én af delene, som velsignes i den kristne dåb, 
men det er begge dele. 
 I det kristne menneskesyn har et menneske bolig i to riger. De to ri-
ger kan godt leve side om side i al fordragelighed. Der er fred og ingen fa-
rer. Sådan kan det sagtens være. Men rigerne kan også komme i voldsomt 
skænderi med hinanden. Skal jeg lade mit hjerte få lov at råde, eller skal jeg 
lade min forstand bestemme? Sådanne spørgsmål kender vi alle til, og de 
kan melde sig på alle livets områder, og de kan give anledning til store kri-
ser i et menneskes indre.  
 For eksempel den unge 19-årige pige, som har flere unge mænd som 
bejlere, ja hun spørger jo nok sit hjerte, hvem hun skal vælge. Skulle man 
tro! Eller spørger hun snarere sin forstand? Og vælger ham, der tilbyder 
sikkerhed og tryghed, frem for ham, der er fuld af eventyr og usikkerhed? 
Ja, hvad hun end vælger, det er ikke det, der her er i fokus, men selve det, 
at hun bliver bragt i sådanne dilemmaer. Hvad er ægte, og hvad er uægte? 
De spørgsmål undgår hun ikke. Og hvad mere er: Den slags realistiske di-
lemmaer fordømmes ikke i dåben, men de velsignes!  
 For her er både hjerne og hjerte velsignet. Som døbt og kristen må 
man ofte udholde en voldsom spænding, fordi man står plantet med fød-
derne i to virkeligheder. Man har hjemme i to verdener, og det kræver 
spændkraft, hvor opgaven er at få de to verdener til at forliges. 
 På den ene side er vi samfundsborgere med vort tilhørsforhold place-
ret det sted, hvor vi bor, arbejder og lever. Men på den anden side er vi og-
så døbte medlemmer af Guds Rige. Et rige, der ikke er død i. Opgaven er 
ikke så let at løse. Spændingen mellem vores verden og Guds Rige betyder, 
at man som kristen altid må føre et slags dobbeltliv. Og det kan realistisk set 
blive et drama uden lige. For vi skal holde sammen på tingene. Vi skal kun-
ne holde spændingen ud. Vores tro have råstyrke! Godt at vi modtog kor-
sets tegn i barnedåben. 
/ Per Mikkelsen  

Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen, 
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen, 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 
 
Kirkeværge Ellen Hylleberg,  
tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.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 
 
Servicemedarbejdere:  
Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  
Julie Gjern 
 
Organist Julia Tabakova,  
pt. orlov 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen,  
tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 
tlf. 27 21 07 49, 
ibjerrepedersen@hotmail.com 
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VENØ  SOGN 
NYT ANSIGT I KIRKEN 
Margit Toftdal har siden nytår været organistvikar for Julia Tabakova, der er 
på barselsorlov, og Margit fortsætter indtil Julia vender tilbage hen på som-
meren. 
 
Om sig selv fortæller Margit Toftdal... 
Jeg er født og opvokset tæt på Sjørring i Thy på en lille 
gård sammen med fire søskende. 
 Jeg påbegyndte mit arbejdsliv som sygeplejerske.  
Begyndte senere en musikuddannelse på Musikskolen i 
Holstebro og derefter på Vestervig Kirkemusikskole, hvor-
fra jeg har taget PO eksamen (præliminær organist). 
 Jeg har to voksne børn, en datter og en søn, som 
begge har stiftet familie. Jeg bor i Vildbjerg, hvor jeg har 
været organist i 20 år. Valgte så at være freelance og afløse, hvor der har 
været brug for mig. 
 Jeg glæder mig til at kunne virke som organist hos jer, indtil Julia 
kommer tilbage fra barsel. Jeg glæder mig til samarbejdet med kirkens per-
sonale og til at opleve øen på tættere hold. 
/ Margit Toftdal 
 
Fastelavn 
Søndag den 10. februar er der  
fastelavn, og traditionen tro afholder  
vi familiegudstjeneste kl. 14:00 i kirken, 
hvor udklædning er tilladt. Ja, det  
forventer vi! 
 Efterfølgende vil vi mødes på  
efterskolen og slå katten af tønden.  
Kattekonge og kattedronning skal  
findes og hyldes.  
 Vi skal spise fastelavnsboller og 
synge. Måske er der også en lille over-
raskelse til de voksne? 
 Vel mødt udklædte — eller kom 
som I er! 
 
/ Venø Menighedsråd  
— Ove Bjerre-Pedersen 

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 Borger- og 
Grundejerforening 
 
Linda Ulfkjær (formand) 
tlf. 24 24 27 77, linda@venoe.dk 
 
Hans L. Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
www.vbgf.dk 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det koster 
kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestartere 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 

Arkivfoto 
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DET  SKER 
 
LYNG 
CALLUNA VULGARIS 
Almindelig på øen. Blomsterne 
giver en fin snaps, både hvad an-
går farve og smag.  
 Klip toppen af lige hvor 
blomsterne slutter. Dæk med bil-
lig vodka og lad den trække en 
uges tid. Filtrer og lad modne. 
Ekstrakt. 
/ Søren Baggesen 

 
 
 

VENØTURISME 
Alle venøboere er meget velkomne i 
Havnehuset den 4. marts kl. 19:30. 
 Hen over vinteren har vi været  
en lille gruppe af turistaktører, som er 
mødtes nogle gange. Vi har udvekslet 
oplevelser, synspunkter og idéer om 
turisterhvervet på Venø. Det har været 
godt at lære hinanden bedre at kende, 
men vi må erkende, at vi er for  
få hænder til eventuelle kommende  
arbejdsopgaver. Heldigvis har flere  
venøboere spurgt ind til, hvad vi er i 
gang med og tilbudt en hjælpende 
hånd.  
 Vi har også måttet sande, at vi 
har behov for inspiration udefra. Vi har 
derfor inviteret turistchefen i Struer, Kim Høfler, til Venø. På mødet vil Kim 
Høfler give et oplæg, hvorefter der er tid til drøftelser og udveksling af syns-
punkter om turister på Venø - på kort og langt sigt.  
 Jeg glæder mig til mødet og til, at venøboere får mulighed for at 
drøfte, hvordan vi giver vores gæster gode oplevelser, sådan at det bliver til 
glæde for de besøgende og os selv. 
 I bedes tilmelde jer mødet på mail: lis.moeller.jensen@gmail.com 
På gensyn! 
/ På turistgruppens vegne — Lis Jensen, Venø B&B, Venø Billedværksted 
 
 
TELIA ØGER KAPACITETEN 
I januar har Telia gennemført en større udvidelse af 
kapaciteten på sendemasten. Hvor den hidtil har 
”leveret” 3G på 2100mhz, så er den nu styrket med  
3G på 900mhz – dermed er rækkevidden og kapacitet 
fordoblet. Det samarbejde, som Telia og Telenor indgik 
i fjor, får Venø glæde af i løbet af efteråret. 
/ VenøPosten — Red.  
 
 
FREDAGSKLUB 
Næste Fredagsklub i Venø Børne- og Ungdomshus er den 22. februar  
kl. 16:10, hvor vi efterfølgende besøger en fjerkræfarm på fastlandet i sam-
arbejde med Knud og Susanne Overgaard. Kommende Fredagsklub-datoer:  
 Den 22. marts, den 19. april, den 31. maj og den 28. juni.  
 Den 29. juni er der arbejdslørdag. 
Normalt begynder Fredagsklubben kl. 16:30 og slutter kl. 20:30. 
/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

Arkivfoto: Preben Friis 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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VENØ  KUNST  M.M. 
VENØS KUNSTNERE 
I kavalkaden af billeder og andre eksempler på kunst udført af Venøs 
”egne” kunstnere er det i denne måned Karin Kristensens tur. 
 

Maleriet hedder 
"Kraka" 
Sansningen,  
tilstedeværelsen, 
fortællingen og  
farverne er nogle  
af de væsentlige 
drivkræfter i  
Karins malerier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAKTA om Karin — skrevet af hende selv 
I mange år har jeg som efterskolelærer og pædagog un-
dervist såvel voksne som børn i billedkunst. I 1999 tog jeg 
en billedpædagogisk efteruddannelse på Peter Sabroe 
Seminariet i Århus og har efterfølgende udstillet på flere 
gallerier, skoler, og virksomheder. Børneafdelingen på 
Skejby Sygehus har en permanent udstilling af mine ma-
lerier. I februar og marts udstiller jeg for anden gang på 
Bovbjerg Fyr (fernisering søndag den 3. februar  
kl. 14:00). 
 
 
JULEMANDEN KOM FORBI 
Det var skønt med den store opbakning til juletræsfe-
sten den 29. december 2012. Cirka 60 deltagere fra 2 
måneder og opad havde fundet vej til Venø Eftersko-
le. Vi lagde ud med et stort, lækkert tag selv bord, som næsten blev  
ryddet. Derefter var der dans omkring juletræet, og selve julemanden  
kom forbi med godteposer til børnene. 
 Aftenen sluttede af med pakkespil og kaffe. En rigtig  
hyggelig aften for både store og små. Sæt X i kalenderen  
den 29. december 2013, hvor vi vil gentage succesen. 
/ Venø GIF og VenøBoen 

 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. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

   

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

   

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

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

 
 

   

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent mod  
forudbestilling af selskaber.  

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Arkivfoto: Jan Bendix 
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GENERALFORSAMLINGER 
VENØ MUSIKFORENING 
Venø Musikforening afholder generalforsamling søndag den 3. marts  
kl. 15:15 på Nørskov.  
 Efter koncerten med harpenisten Maria Sørensen (mere herom i 
martsnummeret af VenøPosten) afholdes generalforsamling i foreningen. 
Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning  
3. Regnskab 2012 v/ kassereren  
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse: På valg: Lilly Møller, Helga Knudsen, Per Mikkelsen, 

Axel Stenkjær (alle er villige til genvalg) 
6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Drøftelse af næste års program 
9. Eventuelt. 

 
/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  
 
 

 
 
 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Havn onsdag den 20. 
marts kl. 19:30 i Havnehuset. Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 
4. Behandling af evt. indkomne forslag 
5. Godkendelse af budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt. 

 
Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne og skal væ-
re sendt til bestyrelsens formand, Morten Gjern, Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 
senest den 6. marts 2013. 
 Bestyrelsen består nu af: Morten Gjern (formand), Mogens Askanius 
(kasserer), Jan Bendix (næstformand og suppl.), Knud Overgaard (suppl.), 
Nis Christiansen, Mette Jaffke og Helle Lyng (kommunens repræsentant). 
Yvonne Sørensen og Thorkild Brosbøll, begge valgt til bestyrelsen, er i løbet 
af året trådt ud af bestyrelsen og begge suppleanter trådt ind.  
 Yderligere information om valg til bestyrelsen og forslag til behand-
ling på generalforsamlingen følger i næste nummer af VenøPosten. 
/ Venø Havn — Mette Jaffke 

Der indkaldes til generalforsam-
ling onsdag den 27. februar 
kl. 19:20 i Havnehuset.  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab 
4. Fremlæggelse af budget og 

forslag til kontingent 
5. Valg af 2 best.medlemmer  
6. Valg af 2 best.suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt. 
 
Venø Bussen tilbyder gratis kørsel 
fra og til Venø Færgen med af-
gang kl. 19:10 fra færgelejet på 
Venø. 
/ Venøsund Færgelaug  
— Bjarne Tingkær Sørensen 
 
Hædersbevisning til  
Venø Færgelaug  
VenøPosten ønsker tillykke til 
Færgelauget med kulturprisen, 
som Struer Kommune uddelte i 
januar måned. Endnu en gang 
har venøboere vist initiativer, der 
er bemærket udenøs!  
/ VenøPosten — Red. 

 

 
 
 
VBU, GENERALFORSAMLING 
I overensstemmelse med vedtæg-
terne indkaldes til ordinær gene-
ralforsamling i Venø Børne- og 
Ungdomshus tirsdag den 26. 
februar kl. 20:00 i Børnehuset. 
/ Venø Børne- og Ungdomshus  
— Flemming Damgaard 
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VENØ FÆRGEN — KØLHALING 2013 
Venø Færgen kølhales i perioden den 11. marts kl. 04:00 til den 15. 
marts sidst på dagen. Der overføres max 8 tons pr. tur i denne periode.  
 
Tak til venøboerne og færgens brugere 
På personalet og færgens vegne vil jeg gerne takke for de fine julekort og 
mange erkendtligheder, som er løbet hen over færgen i julemåneden. 
 Sammenspillet og et godt forhold til Venøs beboere, og færgens bru-
gere generelt, betyder meget for personalet og færgeriet. Derfor vil vi gerne 
benytte lejligheden til at takke for de mange smil, samtaler i ”kaffestuen” og 
kommentarer på jeres vej over færgen, det gør en forskel. 
 
Informations- og dialogmøde onsdag den 14. februar 
Venø Færgefart afholder informations- og dialogmøde i Havnehuset den 
14. februar kl. 19:15. Fra Struer Kommune deltager formand for Teknik- 
og Miljøudvalget: Helle V. Lyng, direktør Jørgen Jensen samt overfartsleder 
Søren Adsersen. Søren vil orientere om status for færgedriften efter to års 
drift med Venø Færgen. Herefter vil der være mulighed for en generel dia-
log om færgen.  
 
/ Venø Færgefart—Søren Adsersen 
 
 
KULTURPRIS TIL VENØSUND FÆRGELAUG 
Vi er meget stolte og taknemmelige over den anerkendelse vi har fået af 
Struer Kommunes Kulturfond. Det giver inspiration til at fortsætte arbejdet 
med at få Venøsund til at udfylde rollen som kulturfærge. Det luner sikkert 
også om de mange aktive medlemmer i lauget.  
 Færgens overdækning er ved at være færdigprojekteret. Vi kan præ-
sentere billeder og tegninger på generalforsamlingen (se side 6). 
 
Venøsund skal renoveres på Agger Værft i februar 
Når isen bryder op sejler vi til Agger med færgen. Værftet har fået opgaven 
med at forsyne færgen med et smukt nyt sliddæk udført i kernetræ af vellag-
ret norsk fyr. Vi skal være tilbage senest fredag den 8. marts, hvor Venø-
sund skal være klar til at sejle på Venøoverfarten fra den 11. – 15. marts.  
 
Skipperuddannelse 
Der er i øjeblikket fuld gang i skipperuddannelsen for de 14 aspiranter, som 
træner betjening og manøvrering via kurset ”Kend Din Færge”. Instruktører-
ne er vores gode færgefolk, der frivilligt stiller sig til rådighed og støtter ar-
bejdet med at få etableret et velfungerende Venøsund Færgelaug. Den 
frivillige færgevagt, som løbende holder øje med færgen og vores skur, har 
også betydet, at vi har kunnet sikre færgen. 
 
/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

DET  SKER 
Færgetrafik  
i december 
 
 

 2012 2011 
Passagerer ............ 13.856 ..... 14.680 
Personbiler ............. 7.270 ....... 7.384 
Busser .......................... 322 ........... 346 
Lastbiler....................... 136 ........... 184 
Gods (tons) ............ 1.412 ........... 559 
Cykler ............................. 26 ............. 46 
Campingvogne.............. 0 ................ 0 
 
 
 

Kran går til angreb på broen! 

 

Færgeoverførsel med problemer - 

”vintermunterheder”! 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Eva Jaffke 
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2. februar  kl. 13:00 GIF, svømning 

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

9. februar  kl. 13:00 GIF, svømning 

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

14. februar kl. 19:15 Venø Færgefart, informations- og dialogmøde,  
  Havnehuset 

17. februar   kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

19. februar  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

22. februar kl. 16:10 Fredagsklub i Børnehuset 

23. februar  kl. 13:00 GIF, svømning 

24. februar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

26. februar kl. 20:00 Venø Børne- og Ungdomshus, generalforsam- 
  ling, Børnehuset 

27. februar kl. 19:20 Venøsund Færgelaug, generalfors., Havnehuset 

3. marts kl. 15:15 Venø Musikforening, generalforsamling, Nørskov 

4. marts kl. 19:30 Møde om Venøturisme, Havnehuset 

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

Lektiecafé: Den 4. og 25. februar kl. 16:15 

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

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

VENØ  I  FEBRUAR 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2013 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 21. 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 19. 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 og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
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.  

For- og bagsidefoto: Jan Bendix 


