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VENØ  SOGN 

FASTELAVN 

Søndag den 7. februar kl. 15:00 er der efter gudstjenesten fastelavns-

fest for små og store på Efterskolen. 

 Der er tøndeslagning for de helt små, de store og som noget nyt og-

så for de voksne. Der kåres kattekonger og dronninger. Vi vil lave sanglege 

og selvfølgelig spise masser af fastelavnsboller. Alle er velkomne! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

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 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 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

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 

Arkivfoto: Gertrud Damgaard 

Arkivfotos: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Maleri udført af Mette Holmskov, Askø 

UDSTILLING MED Ø-KUNSTNERE 

I forbindelse med de 27 danske småøers general-

forsamling i maj vil der blive en udstilling med ø-

kunstnere på Venø Galleri og på Borgerservice i 

Struer. 

 Udstillingen på Venø Galleri åbner til påske 

og er åben i helligdagene indtil den 21. maj. 

 23 kunstnere er tilmeldt, og de kunstneriske 

udtryk kommer langt omkring - akvarel, maleri,  

grafik, vævning, skulptur og papirarbejde. 

 Knud Mølby, der er tidligere lektor i billed-

kunst på Nr. Nissum Seminarium og keramiker,  

har lovet at hjælpe med at udvælge værkerne til  

udstillingerne. 

 Det bliver spændende at se kunst med rod i 

øerne samlet og koncentreret her på øen og i Struer. 

Jeg er blevet fuldstændig overrasket over den store 

interesse for at vise, hvad øerne kan præstere, når 

det handler om at udtrykke sig i billeder og skulptur. 

Mere om udstillingerne i martsudgaven af VenøPosten.  

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

 

 

"FISKERI I LIMFJORDEN" 

Der var engang - eventyr eller ej - at fiskeri i Limfjorden  

gav levebrød til mange familier. Et erhverv, som efter-

hånden er blevet historie og gået over i glemmebogen. 

 Torsdag den 25. februar kl. 19:30 er alle  

velkomne til en snak/dialog med Per Mygind (foto) om 

hans erindringer fra dengang. Det foregår i Havnehu-

set. Der serveres kaffe/the, og der er gratis entré. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto: Preben Friis 
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SKATTEJAGTEN GÅR IND 

Den første prototype til app’en, der skal 

”lokke” venøboere og turister på skatte-

jagt, blev i januar præsenteret af de to 

udviklere Flemming Due (th.) og Jesper 

Nørgaard Andersen. Begge er tilknyttet 

Science Club på Struer Statsgymnasium, 

hvor de underviser i fysik og matematik. 

Det har Flemming gjort siden 2002, og 

Jesper kom til i 2013 efter 10 år på Bang & Olufsen som ingeniør.  

 Idéen med skattejagten er, at jægerne gennem app’en ledes på vej 

rundt til Venøs seværdigheder og under besøgene får mulighed for at be-

svare spørgsmål vedrørende stederne. Svares der rigtigt, kan skatten efter-

følgende hentes i Havnehuset.  

/ Venøturisme — Aase Askanius 

 

 

Ø-MARKEDET DEN 20. MAJ 

VenøBoen, godt hjulpet af Struer Kommune, kan nu glæde  

sig over, at ø-markedet den 20. maj kl. 15-18 i Struer bliver 

virkeliggjort.  

 10-15 øer vil præsentere og sælge fødevarer og andre  

ø-produkter på den lokale markedsplads. ”Værftet”, Ved Fjorden 2, har stil-

let stueetagen til rådighed for markedet, så det kan gennemføres i al slags 

vejr. Struer Handelsstandsforening vil hos interesserede detailhandlere lave 

vinduesudstillinger, der fortæller om de 27 småøer. Småøerne leverer mate-

riale om øerne, og forretningerne bestemmer, hvordan det benyttes.  

 Har VenøPostens læsere idéer, der kan medvirke til ø-markedets suc-

ces så kontakt os på vp@venoe.dk.  

/ VenøBoen — Aase Askanius og Jan Bendix  

 

 

FERIE FOR ALLE  

– VI GENTAGER SUCCESEN 

Venøturisme gentager succesen og slår endnu engang et slag for Venø ved 

den store feriemesse i Herning i sidste weekend i februar. Som i 2015 er der 

tale om en stor fælles stand fyldt op med turistaktører fra Struer Kommune. 

Ud over Struer-Egnens Turistforening deltager Kurbad Limfjorden, Humlum 

Fiskerleje og Camping, Venøturisme, Venø Bussen & Venø Rejser, Struer 

Lydens By, Tambohus Kro, Toftum Bjerge Camping, Struer Håndbryg og 

Grand Hotel Struer. 

 På standen kommer vi til at fremstå som én turistdestination, der pro-

moverer hele områdets attraktioner. Netop via dette samarbejde er målet at 

holde turisterne længere i Struer kommune, herunder naturligvis også på 

Venø. Vi står i Danmarkshallen (Hal C) på Stand C2642. 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

VENØS BLADE 

 

ENGRIFLET HVIDTJØRN 

Crataegus monogyna 

En stor, op til 10 

meter høj, løv-

fældende busk 

med en meget 

tætgrenet vækst-

form. Bladene er 

ægformede og 

fem– til syvlap-

pede med hel rand og nogle få, 

grove tænder ved spidsen af 

hver lap. Oversiden er blank og 

mørkegrøn, mens undersiden 

er mat lysegrøn.  

 

ALMINDELIG RØN 

Sorbus aucuparia 

En løvfældende 

busk eller et min-

dre træ. Vækst-

formen er først 

slank og kegle-

formet, men 

snart bliver den 

busket og rund-

agtig. Bladene er uligefinnede 

med lancetformede småblade. 

Hvert småblad har savtakket 

rand, mørkegrøn overside og 

grågrøn underside.  

 

Fotograf: Gertrud Damgaard 

Kilde: Wikipedia 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

SLAGET VED ÖRLYGSSTAD – SAGATUR 2016 

På vores næste sagamøde skal vi høre om Slaget ved Örlygsstad i 1238. 

Slaget er et af de vigtigste for udviklingen af samfundet i Island på den tid, 

idet slaget stod mellem to store og betydningsfulde slægter. På den ene 

side stod Sturlungerne med omkring 1200 mænd, og på den anden side 

stod Kolbeinn den unge med omkring 1700 mænd. Vi besøger desuden 

Örlygsstad på Sagaturen. 

 Alle er velkomne til at deltage i arrangementet, som foregår torsdag 

den 3. marts kl. 19:15 i Havnehuset på Venø. Vi ser frem til at se jer. 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva Jaffke 

 

 

 

GENERALFORSAMLING I VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Børne- og Ungdomshus 

onsdag den 24. februar kl. 20:00 i Børnehuset. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab og budget 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse og suppleant 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt. 

 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard, tlf. 50 39 57 15 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Vindenes hjem 

af Bödvar Gudmundsson 

Forlag: PP Forlag, 2002 

ISBN: 87-90799-25-9 

 

En barsk historie om en familie 

på Island, som tilhører samfun-

dets laveste. Livsvilkårene fører 

dem til Canada, hvor de som 

nybyggere oplever kulde, sult 

og død, og alligevel formår de 

at skabe et samfund i deres nye 

fædreland.  

 

Bedømmelse: 4-5 stjerner. 

Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Anja Villadsen 
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DET  SKETE 

JULIES FORSIDEFUGL 

VenøPostens forside er denne gang et klip fra Julie 

Gjerns semesteropgave på designstudiet i Herning.  

Julie beskæftiger sig med tøjdesign.  

 Den farverige fugl indgik i Julies rapport, og var 

med til at sætte kulør på hendes design. Tak for tilladel-

sen til at bringe klippet. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Middagslur på havnen. 

 

 

300 % ØGET DELTAGELSE  

– VINDEREN ER... 

Den gamle redaktør kunne glæde sig over en 

øget interesse for at deltage i nytårskonkurrencen 

2015/16.  

 De flere løsninger kan skyldes, at konkur-

rencen var for nem. Det vil indgå i udformningen 

af konkurrencen næste år.  

 Blandt løsningerne har VenøPostens layou-

ter udtrukket vinderen, som er: Ella Bøgh, Høfden 

10. Tillykke! 

/ VenøPosten — Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR 
 
 

Galleri KK 
 

Åben 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 

 

 

 
Havnehuset 

 
Åben mandag-torsdag fra  

kl. 16:30-17:30  
og fredag fra kl. 16:00-17:30. 

 
Lukket i uge 4 og 7. 

 
Venø Havn, Mette Jaffke 

tlf. 23 27 22 99 
 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åben efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Lukket i februar og marts. 

Åbner mod forudbestilling af selskaber.  
 

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

Foto: Preben Friis 
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DET  SKER 

SANGAFTEN — NY DATO 

Som annonceret med opslag på Venø Færgen,  

så havde vi planlagt at følge op på efterårets  

sangaftensucces. Desværre er vi blevet nødt til at aflyse arrangementet den 

24. februar på grund af andre ø-arrangementer.  

 Sammen med Lilly Møller og Ryan Jensen finder vi snarest en ny da-

to, og sætter den på opslagstavlen og i VenøPosten og håber på god fæl-

lessang og hyggeligt samvær ligesom sidst.  

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

KOKS I STRUER BOGEN 

Dette års udgave af lokaltelefonbogen er udkommet. Den kan hentes i op-

holdsrummet på Venø Færgen.  

 Advarsel: Ikke alle oplysninger afspejler virkeligheden! Benyt rettel-

sesmuligheder så telefonbogen stadig forbedres. Det fortjener dens bruge-

re.  

 På gengivelsen af Venø-siden ses den totale navneforvirring, som 

”telefon-nøglen” repræsenterer. Det bør være en ”ommer” for udgiveren. 

Annoncørerne kan i hvert fald ikke være tilfredse.  

/ VenøPosten — Red.  

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 (ny pris) 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 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 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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Bestyrelsesmedlemmer venter på Strynø-

færgen efter visionsmøde . 

DET  SKETE 

SMÅØERNES STEMME 

I januar gennemførte Sammenslutningen af 

Danske Småøer sit årlige visionsmøde på 

Strynø. Blandt emnerne, der blev arbejdet 

med, var ø-sammenslutningens rolle som 

talerør for de 27 medlemsøer. Igennem næsten alle foreningsårene er det 

lykkedes at skabe og fastholde et solidt og troværdigt forhold til landspoliti-

kerne. Det har i de seneste år ført til væsentlige forbedringer i de økonomi-

ske rammer for færgedriften. Senest er det kommet til udtryk i forbindelse 

med nedsættelsen af godstaksterne. 

 I et af de seneste politiske forlig på Christiansborg er der bevilget 

midler til yderligere takstnedsættelser, der skal bringe færgetaksterne nær-

mere niveauet for km-takster for biler (”landevejsprincippet”). Også planlov-

givningens administration forventes påvirket som følge af øernes fælles ind-

sats. 

 Ø-sammenslutningens resultater bygger på solid opbakning fra de 

enkelte øers beboerforeninger. Derfor besluttede bestyrelsen at sætte ind 

for at øge medlemskabet på de øer, hvor det halter bagefter. VenøBoens 

medlemstal er flot, så vi skal blot sikre os, at nytilflyttere får viden om os.  

 I februar gennemfører ø-sammenslutningen en konference i Odense 

for de 19 ø-kommuners borgmestre og ledelser, hvor samarbejdet mellem 

kommunerne og øerne er på dagsordnen. Både Indenrigsministeren og 

Erhvervsministeren kommer med oplæg på mødet. 

 På Strynø-mødet drøftedes de muligheder, som de enkelte øer har 

for at medvirke til løsninger af kommunernes udfordringer med hensyn til  

integration af flygtnin-

ge. Bestyrelsen vil un-

dersøge muligheder og 

begrænsninger for at 

tilbyde flygtningefamili-

er ø-bopæl. 

 Endelig orientere-

de vi fra Venøs side om 

forberedelserne til af-

holdelsen af ø-

sammenslutningens 

generalforsamling og 

samarbejdet med Stru-

er Kommune om gen-

nemførelse af et ø-

marked den 20. maj og 

udstillingen af ø-kunst i 

samme forbindelse. 

/ VenøBoen  

— Jan Bendix  

(ø-repræsentant) 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

 

VÆRTSFAMILIER SØGES!!! 

I forbindelse med generalforsamlingen i  

Sammenslutningen af Danske Småøer den 

20. - 22. maj søges overnatningsmuligheder 

for deltagerne fra de andre øer. Vi forventer 

ca. 60 gæster, som har brug for en seng og lidt forplejning: 

 Fredag: Eftermiddagskaffe og aftensmad 

 Lørdag: Morgenmad og frokost 

 Søndag: Morgenmad 

 

Det er muligt at fravælge forplejning og udelukkende tilbyde overnatning. 

 Som tak for hjælpen vil værtsfamilierne blive inviteret til festmiddag 

lørdag aften. Vi vil gerne have svar hurtigst muligt med det antal pladser, I 

kan tilbyde. Benyt venligst mailadressen: vb@venoe.dk.  

/ VenøBoen — Hanne Marie Jensen og Aase Askanius 

 

 

VENØ MUSIK 

Så er sæsonprogrammet for Venø Musik klar.  

Programmet er vedlagt februarudgaven af Venø-

Posten. Den aldrende forening leverer endnu et  

flot bidrag til øens musikliv.  

/ VenøPosten — Red.  

 

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 kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. 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: Gertrud Damgaard 



10  

DET  SKETE 

STANNIOL I BUNDTER… 

...og Golgata tandpasta var blandt de fortællinger, som Inga Mygind bidrog 

med i rækken af Venø-fortællinger.  

 VenøBoen gennemfører i 2015/16 aftener, hvor venøboere med 

solid viden om ”gamle dage” fortæller løst og fast om livet på øen.  

 Inga Mygind fortalte om sin opvækst på øen bl.a. på Lille Øster Nør-

skov og sine mange forskellige jobs rundt om på øens gårde. Længst tid 

blev hun på Nørreris.  

 Inga mødte sin Kaj på Venø. Kun afbrudt af Kajs landbrugsskoleop-

hold, et fodermesterjob og Ingas højskoletid på Als har Venø været hjem-

stedet.  

 De over 30 tilhørere i Havnehuset fik et førstehåndsindtryk af dati-

dens øboers mange fælles familierelationer. Ikke lige gennemskuelige - og i 

hvert fald vanskelige at holde rede i.  

 Besættelsestiden, med englændernes nedkastning af staniolstrimler 

til forvirring af det tyske luftforsvar og begivenheder med tyskere og mod-

standsfolk på Venø, viste glimt af lokalsamfundets forhold i en vanskelig tid. 

 For den muntre del af beretningen er bl.a. bemærkningen om Golga-

ta tandpastaen, som Nina bad sin bror Jens købmand (Clemmesen) finde 

frem til kunderne på den lille samtalebænk under opslagstavlen.  

 Mange af 1900-tallets venøboere blev omtalt i små vignetter. Fra tele-

foncentralens Ritt Madsen til Sønderskovs Niels Bjerre. Tak til Inga og arran-

gørerne.  

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Bjerre på Sønderskov og et glimt af  

Ingas børn: Bodil og Per Mygind.  

(Fotos lånt af Inga Mygind) 

Inga Mygind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørreris julekort (ca. 1925) med motiv fra 

et af Ingas arbejdssteder på Venø. 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  HAVN 

GENERALFORSAMLING I VENØ HAVN  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Havn onsdag den 16. 

marts kl. 19:30 i Havnehuset.  

 

Dagsorden efter 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 

være sendt til bestyrelsens formand Morten Gjern, Riisvej 9, Venø, 7600 

Struer senest den 9. marts.  

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

Niels Chr. Hebsgaard i Svendborg har sendt VenøPosten dette foto: ”Det må da klart betyde 

lykke for det nye hus” kommenterer han. VenøPosten siger tak og håber det samme. / Red.  

Færgetrafik  

i december 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ............ 13.883 ..... 15.772 

Personbiler ............. 7.178 ....... 8.028 

Busser .......................... 348 ........... 354 

Lastbiler ........................ 86 ........... 168 

Gods (tons) .................. 21 ........... 698 

Cykler ........................... 114 ............. 82 

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

Foto: Niels Chr. Hebsgaard 
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7. februar  kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste 

7. februar  kl. 15:00 Fastelavnsfest på Efterskolen 

10. februar kl. 19:15 Generalforsamling i Venøsund Færgelaug,  

  Havnehuset 

14. februar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

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

23. februar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 

24. februar  kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Børne- og Ungdoms- 

  hus 

25. februar kl. 19:30 Venø-fortællinger i Havnehuset 

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

 

 

Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov  

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

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

Venø Svømning: Den 6., 13., 20. og 27. februar kl. 13:00 

VENØ  I  FEBRUAR 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2016 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 20. februar 
 

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  
 
Fotograf: Gertrud Damgaard 
 
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 


