
   

Februar 2017 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

”MIT LIMFJORD” 



2  

VENØ  KIRKE 

DEN KRISTNE TRO   

Vi fejrer jo Martin Luther (1483–1546) i år, fordi det i år er 500 år siden, at 

han på kirkedøren i Wittenberg opslog sine protesterende og stærkt kritiske 

teser over for den romersk-katolske kirkes religionspraksis. Skønt hans tek-

ster er 500 år gamle, så er de skrevet så ligetil, at enhver stadig kan begribe 

dem. Om troen sagde den gamle mester: ”Troen er en forandring, der be-

virker at øjne, ører og hjerte ser, hører og føler anderledes end før. Troen er 

levende og mægtig, ikke tænkning, men handling. Den svømmer ikke oven 

på hjertet som en gås på vandet. Troen er som ild. Ligesom vand, der op-

varmes af ild, vedbliver at være vand, og dog er en helt anden slags vand, 

sådan skaber troen et andet sind og andre sanser – et helt nyt menneske”.  

 Ligefremt og jævnt, men med dybde, taler Luther om troen. Den er 

ikke en sentimental rørelse, for den flyder ikke oven på hjertet som en gås 

på vandet. Men ligesom ilden varmer vandet op, så det bliver kogende, og 

dog vedbliver at være vand, sådan gør troen levende. Hvilken tro? kan vi 

spørge. Og svaret er, at det er den kristne tro. Og den kristne tro er den tro, 

der hører, at Kristus, menneskesønnen, ikke er kommet for at lade sig tjene, 

men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange, som det hedder 

med et gammelt udtryk. Hvem er det da, at han køber fri? kan vi fortsat 

spørge. Og svaret er, at det er os, han vil løse af vort uglade selv, af vores 

tomhed. Det er os, han sætter i frihed, så vi kan leve og glæde os over livet. 

Selv valgte han pladsen som den ringeste og fattigste af alle – for at de-

monstrere, at der er ingen overflødige eksistenser til.  

 Der er ingen, som kasseres, ligesom moderen blev kasseret i H.C. An-

dersens lille fortælling ”Hun duede ikke”. Hun duede ikke, sagde herredsfo-

geden om hende – og H.C. Andersen kom sig aldrig over det, for det var jo 

hans egen mor, det blev sagt om. Hun drak, hun ødelagde sig selv. Hun 

duede ikke. Men historien slutter med, at en af hendes veninder efter hen-

des død siger til drengen i fortællingen: Jo, hun duede, jeg ved det, og Vor-

herre siger det samme. 

 Og hvad H.C. Andersen oplevede som dreng med sin egen mor, det 

ved vi også, at børn kan opleve i vore dage, hvor forældrene svigter i op-

dragelsen. Altså svigter så totalt, og der er tale om ret og slet vanrøgt. Alli-

gevel oplever vi, at de børn, der udsættes for det, ja de hæger fortsat om 

deres forældre med en hengivenhed, som man som udenforstående for-

bløffes over.  

 Men de bliver ved med at føle hengivenhed, og H.C. Andersen blev 

ved med det, også efter at hans mor var død. For troen er en forandring, 

der bevirker, at øjne, ører og hjerte ser og hører anderledes end før, som 

Luther sagde.  

 Troen og den kristne tro rummer en umådelig stor kraft, ja den kan 

sammenlignes med en helbredende kraft – fordi den kristne tro gør alting 

nyt. Men det er det samme liv, man lever, og dog er alting nyt. Nyt fordi, 

det er elsket. Det er i grunden så enkelt, at det næsten kan være svært at 

fatte: Elsk livet og de mennesker, du har fået at leve med – og i samme øje-

blik ved du, hvordan du skal leve. 

/ 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 

 

 

DRÆN OMKRING KIRKEN 

Nogen har måske bemærket, at der er/har været gravet op omkring kirken. 

Det skyldes, at der er fugtproblemer, dels på nordmuren dels i hjørnerne på 

våbenhuset.  

 Der er lavet dræn i 1990 efter anbefaling fra Nationalmuseet. Det 

skete i forbindelse med afdækningen af kalkmalerierne. Omfangsdrænet 

kostede dengang godt kr. 90.000.  

 Da der ikke findes tegninger herpå, og det ikke er registreret hos 

kommunen, har vi fået Ryan Jensen til - efter hukommelsen - at grave, hvor 

drænet skulle være. Der er blevet fundet drænrør syd for kirken og led-

ningsrør, der løber i stien ved jernkorsene, og som går ud under diget og 

ud i skråningen. Faldet var forkert, så vandet skulle løbe mod tyngdekraf-

ten, faktisk ind mod kirken.  

 Vi har været bange for, at det kun har været kirkekassen, der er ble-

vet drænet. Men det, vi fandt, har været et gammelt drænsystem fra før 

1990, som ikke har virker længere 

 Nu har Bjarne Ørts haft kamera i det rigtige drænsystem. Det er kor-

rekt lavet, intakt og drænvand ledes ud i en brønd inden for diget. 

 Men hvorfor så fugtproblemer? På nordsiden skyldes det måske, at 

der mellem drænet og muren under pikstenene er sortjord. Den suger van-

det til sig. Alt vand fra taget rammer herned, holder på det, og her findes 

måske årsagen til at fugten trænger ind i væggen. Det har en uheldig virk-

ning på kalkmalerierne, der sidder meget løst på underlaget. 

 Nu vil Bjarne Ørts og arkitekten finde løsningsmodel for problemet, 

ikke kun på nordsiden, men også omkring våbenhuset. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

FASTELAVNSFEST 

Vi slår katten af tønden søndag den 26. februar  

kl. 15:00 på Venø Efterskole.  

 Hvem bliver kattekonge og dronning? Der er slik  

til børnene, og det traditionsrige kagebord skal ikke  

mangle. Alle er velkomne! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto: Gertrud Damgaard 
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DET  SKETE 

FRA HAVNEBUS TIL VENØFÆRGEN 

Ole Lassen (60) er ny mand ombord på Venø Færgen. Ole har gennem en 

årrække været fiskeskipper med eget fartøj og med hjemhavn i Thyborøn. 

Det var industrifiskeriet, der trak i Ole. Oles far var landmand ved Agger og 

havde givet Ole rådet: ”Du skal i hvert fald ikke være landmand”, mens mo-

deren havde tilføjet: ”Du skal heller ikke være præst”. Så det blev fiskeriet. 

Det fandt sted over 1-10 dage ad gangen i Vesterhavet med enkelte længe-

re ture til det Botniske Hav.  

 I 2010 solgte Ole sin båd og tog på kursus i Skagen for at blive kyst-

skipper. Med den eksamen i baglommen blev han skipper på en noget an-

derledes sejlads, nemlig Havnebussen i Københavns Havn. Havnebussen 

flytter årligt 800.000 pendlere og turister på de korte ture i havnen. Det er 

jo nogen flere end Venø Færgens 250.000.  

 Ole kom første gang til Venø som 12-årig, hvor han, som spejder var 

på lejr ved Nørskov Vig og sov i halmen i laden på Nørskov.  

 Når det blev Venø Færgen, så var det færgefører Jan Rønn, der gav 

Ole tippet om den ledige stilling. Jan og Ole har kendt hinanden siden 

1985. Ole tog kystskipperkurset sammen med Iver Thygesen, så Ole kendte 

et par af sine kolleger, da han kom hertil. Ole og hans kone, Annie bor i 

Agger. Annie er efterlønner.  

 VenøPosten spørger Ole om hans mest dramatiske erindring. Ole 

nævner den overisningskatastofe, der fandt sted ud for Thorsminde tilbage 

i 1979. 15 besætningsmedlemmer på seks fartøjer omkom. Vægten af salte 

iståger fik fartøjerne til at krænge over. Efter katastrofen vidste man, at hav-

de fiskerne valgt at sejle længere ud på havet i stedet for mod land, så var 

katastrofen undgået. I dag er problemerne af en lettere art. Ole ærgrer sig 

over, at han ikke kender alle færgekortindehavere endnu. Han bliver nødt 

til at spørge til navne, så billetterne kan ”trækkes” på de rigtige kort. Tavlen 

med de mange plastkort fylder godt i opholdsrummet på færgedækket. 

 Nu ved VenøPostens læsere, hvem Ole er, så vi kan hjælpe ham med 

at få løst ”kortproblemet”. Velkommen til overfarten! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

Banko og fællesspisning på Venø Efterskole, januar. 

 

Foto: 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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FÆRGEPRISER 

I fjor tog landspolitikerne fat på ”landevejsprincippet” med  

hensyn til priser på landets færgeoverfarter. Idéen er, at det  

skal koste det samme at sejle på ”den blå landevej” som at køre 

en kilometer på den asfalterede. Til det formål afsatte politikerne et mindre 

beløb på Finansloven. Beløbet er langt fra nok til at gennemføre princippet, 

men nok til at afprøve det. 

 På Venø Færgefart brugtes det afsatte beløb til at billiggøre overførs-

len af biler i en tidsbegrænset periode i efteråret. For nogle øer – specielt 

Danmarks største – førte ordningen til en vækst i overførslerne. På Venø 

betød det ikke synderligt meget.  

 Venø Færgefart har med VenøBoens repræsentant i det rådgivende 

udvalg om færgedriften talt om, hvordan Venø i 2017 kan afprøve andre 

”modeller”. Formålet er at øge antallet af besøgene til øerne og skabe øget 

økonomisk aktivitet for øens erhvervsdrivende – først og frem-

mest turistaktørerne. 

 Sammen med Venø Færgefart arbejder VenøBoen på at 

bruge påskeugen til afprøvning af ”gratis” overførsler af person-

biler. Afprøvningen skal ske samtidig med, at der mod betaling 

bliver aktivitetsmuligheder for øens gæster. 

 I næste nummer af VenøPosten bringes et detaljeret pro-

gram for aktiviteterne, men venøboerne kan allerede nu ”varsle” 

venner og bekendte om Venøbesøg i tiden den 9.-17. april.  

Idéer til aktiviteter er velkomne. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

VENØ – I FORTSAT UDVIKLING 

Siden VenøBoen i 2010 fremlagde ”Venø udviklingsplan 2010

-12”, har foreningen medvirket i en lang række initiativer, der 

på kortere og længere sigt kan styrke øens udvikling med 

hensyn til bosætning, erhvervs- og turismeudvikling. 

 VenøBoen har i januar udarbejdet et notat, der giver et 

overblik over alle initiativerne. For-

målet med notatet er at fremme 

dialogen mellem alle de, der kan 

medvirke til at virkeliggøre initiati-

verne og til at fremme dem i den 

rigtige tur og orden. 

 Notatet og den omfattende 

bilagssamling er lagt på VenøPo-

stens hjemmeside (venoe.dk/

venoeposten), hvor interesserede 

kan finde materialet. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

NYTÅRETS HJØRNER 

Redaktøren kunne glæde sig over 

mange løsningsforslag til årets 

nytårskonkurrence. Ikke alle del-

tagere havde styr på Venøs hjør-

ner. Blandt de rigtige løsninger 

har vi trukket lod og vinderen er: 

Nina Frimodt Jensen, som vil få 

sin præmie overdraget. 

 Vi bringer nedenfor den 

rigtige løsning, så læserne kan 

efterprøve deres kendskab til 

Venøs hjørner. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKETE 

”ALTMULIGMANDEN” ER DØD 

Julenat døde Herluf Højgaard, 74 år, efter kortere tids sygdom på Herning 

sygehus. 

 Herluf kom her til Venø for 19 år siden, hvor han flyttede ind på Hav-

stokken 9. De første år på Venø, tog Herluf dagligt turen til Holstebro, hvor 

han gennem en længere årrække arbejdede på Scantuft. Herefter blev Her-

luf ansat hos Christian Kjær som "altmuligmand", dette arbejde blev Herluf 

meget glad for, han trivedes med sine opgaver og holdt meget af sine kolle-

gaer. Selv efter Herluf blev pensionist, satte han en stor ære i at besøge sin 

gamle arbejdsplads og hjælpe til med forskellige opgaver. 

 Herluf var glad for at bo på Venø, og han fulgte med i ø-livet når han 

dagligt tog sine køreture rundt på øen i et adstadigt tempo. Herluf var også 

hver dag en tur i kiosken på havnen, og om sommeren på campingplad-

sen… her nød han at møde andre mennesker og få en sludder over en øl 

eller to. Herluf holdt i det hele taget af at være i selskab med venner og be-

kendte, og især hyggede han sig, når der var fest og musik. 

 Vigtigst for Herluf var hans tre piger Marianne, Karina og Henriette. 

Herluf fulgte med i sine pigers liv og besøgte dem gerne. De har været en 

stor støtte og glæde i Herlufs liv. 

 De bedste tanker til Herlufs piger og æret være Herlufs minde. 

/ Hanne Marie Jensen, Havstokken 13 

 

 

VENØORGLET – DANMARKS MINDSTE – BESTOD SIN PRØVE 

Venø Musik afholdt sin første sæsonkoncert, og det blev med en slags pre-

miere. Venøs faste organist Hans Sørensen og vikarorganist Erik Foged spil-

lede på det nyrenoverede Venøorgel, der indtil videre står på Nørskov. Det 

blev til flere små orgelværker af Buxtehude, Thorvald Aagaard og Carl Niel-

sen. De afsluttede med en orgel- og blokfløjtekomposition af J. Haydn.  

 Peter Petersen optog hele koncerten, så fondet, der har finansieret 

renoveringen, får en kvittering for den flotte gave, som Venø Musik har få-

et. 

 Efter orgelspillet introducerede og akkompagnerede Hans Sørensen 

foreningens medlemmer i et lille Jeppe Aakjær-program, hvor Højskole-

sangbogen var i flittig brug. 

 Ved den efterfølgende generalforsamling aflagde Marianne Peder-

sen beretning og regnskab og orienterede om indeværende års program 

og idéer til 2018-programmet. 

 Venø Musik modtager tilskud fra Kunststyrelsen, Solistforeningen, 

Struer Musiksamråd og Struer Kommune. Der var genvalg til alle poster. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Privatfoto 
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"LIGESOM REGN" 

Venø Foredragsgruppe er glade for at kunne 

præsentere vores lokale forfatter Lotte Lykke Fre-

deriksen, som næste foredragsholder. Lotte vil 

tage udgangspunkt i sin roman "Lissom regn". 

Foredraget finder sted den 2. marts kl. 19:30 i 

Havnehuset på Venø. 

 I bogen følger vi en pige, der vokser op i en 

mindre dansk provinsby i 60’erne og 70’erne, 

som datter af et ægtepar, der er forretningsdri-

vende. Vi møder pigen første gang, da hun ligger 

krummet sammen i tremmesengen. Senere hører 

vi hende råbe øgenavne i skolegården i en kamp for at holde sig til fælles-

skabet. 

 Selvom sproget er let fabulerende, kommer vi i kontakt med det skrø-

belige ved barndommen og ved eksistensen i det hele taget. Romanen gri-

ber fat i eksistentielle temaer som angst, ensomhed og skam, men også en 

spirende glæde og lyst til at turde træde frem som menneske. Stemninger-

ne skifter løbende - lissom regn - fra det triste og tunge til det lette og livgi-

vende og med en selvironi, der får en til at trække på smilebåndet. 

 Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

/ Venø Foredragsgruppe — Per Mikkelsen, Tove Odgaard, Anders Vandsø 

Pedersen og Kirsten Jensen 

 

 

GENERALFORSAMLING I BØRNEHUSET 

Venø Børne- og Ungdomshus afholder ordinær genrealforsamling tirsdag 

den 28. februar kl. 20:00 i Børnehuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

 

FILMAFTEN 

Så er der filmaften igen den 24. februar kl. 19:30 i 

Venø Børne- og Ungdomshus. Vi skal se den fransk/

italienske film "Pindsvinet" af instruktøren Mona Achace. 

Filmarrangementerne koster 30 kr. pr gang, og der ser-

veres vin og lidt godt til. 

/Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

 

FREDAGSKLUB FOR BØRN 2017 

Der indkaldes til møde om fredagsklubber i 2017 tirsdag den 7. februar 

kl. 19:30 i Børnehuset.  

 Kom og bak op om fredagsklubberne, så Venøs børn og unge også i 

fremtiden kan opleve ø-livets mange fordele. 

/ Fredagsklubben — Jens Christian Brødbæk og Flemming Damgaard 

  

 

 

SANGAFTEN I MARTS 

Sæt kryds i kalenderen onsdag 

den 22. marts, hvor venøboer-

ne inviteres til sangaften på Venø 

Efterskole — med fællessang og 

hyggeligt samvær. 

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

Næste klubaften er fredag den 

3. marts kl. 17:30 i Børnehuset. 

 Arrangementet koster 

75,00 kr. pr. deltager, hvoraf de 

20,00 kr. går til Børnehuset.  

 Medbring selv drikkevarer. 

Tilmelding til Morten Gjern på tlf. 

21 60 90 53. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

— Morten Gjern og Flemming 

Damgaard 

Foto: Christian Mortensen 
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Jernmalm 

Den røde sandsten 

er aflejret i floder, 

som mundede ud i større hav-

områder. Den røde farve skyldes 

mineralet hæmatit, bedre kendt 

som rust. Mineralet dannes på 

bjergarten under erosion. Hæ-

matit er blevet brugt som en 

kilde til jernmalm. Jernmalm er 

en af de vigtigste bestanddele i 

stål og dermed et uundværligt 

råstof i det globale samfund.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

DET  SKETE 

LAG SMÅØERNE 

Et bestyrelsesmøde i LAG Småøerne har netop  

fastlagt datoen for årets generalforsamling. Den  

afholdes i Odense den 29. april. LAG Småøerne med-

finansierer projekter med udviklingsperspektiv på de 27 danske småøer. 

VenøBoen, Venø Havn og Venøsund Fisk og Skaldyr er blandt de forenin-

ger og virksomheder, der har fået hjælp til gennemførelse af projekter. 

 Mange venøboere er medlem af LAG Småøerne. Medlemskabet er 

med til at vise øboernes interesse for ø-udvikling – og det er gratis. Den ene-

ste forudsætning for medlemskab er, at medlemmet årligt fornyer sit med-

lemskab. Det sker ved at reagere på en mail, der sendes fra LAG’s koordina-

tor Morten Priesholm i løbet af en til to måneder. 

 LAG Småøerne har for nylig undersøgt interessen på småøerne for at 

deltage i havneudviklingsprojekter. Venø Havn har meldt sin interesse – og 

et program forventes fremlagt senere i år eller begyndelsen af næste år. 

 Sammen med Ø-Sammenslutningen deltager LAG Småøerne i Folke-

mødet på Bornholm i juni for at skabe opmærksomhed om de særlige vilkår 

og muligheder, som ø-livet giver. 

 Yderligere oplysninger om projektmuligheder kan findes på  

www.lag-smaaoerne.dk eller ved kontakt til undertegnede på bx@jbx.dk. 

/ LAG Småøerne — Jan Bendix, bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

Ø-SAMMENSLUTNINGEN LÆGGER STRATEGI 

I januar gennemførte Sammenslutningen af Danske Småøer 

(SaDS) sit årlige seminar på Strynø, hvor bestyrelsen tegner 

linjerne for det kommende års arbejde. Mødet er en opfølg-

ning på beslutningerne på sidste års generalforsamling på Venø.  

 Som nævnt i januarudgaven af VenøPosten, så styrkes den fælles 

turistindsats gennem videreførelse af sidste års Ø-Pas-succes. I samarbejde 

med Færgesekretariatet, VisitDanmark, LAG-småøerne m.fl. styrkes mar-

kedsføringen overfor udlandsmarkederne. Det sker bl.a. ved udgivelse af 

engelske og tyske udgaver af Ø-passet og tilføjelse af yderligere et par øer 

med besøgsmuligheder. 

 Af andre temaer, som SaDS bearbejder i år, er bosætning, mobil- og 

bredsbåndsforhold, kystsikring, generationsskifte for ø-erhverv og telemedi-

cin. 

 I maj planlægges gennemførelsen af et seminar for ø-præster og ø-

menighedsrådsmedlemmer. Seminaret forventes afholdt på Venø. VenøPo-

sten vil omtale seminaret i et af de kommende numre. 

 Har læsere spørgsmål eller bidrag til de enkelte emner, så kontakt 

undertegnede på bx@jbx.dk. 

/ Ø-sammenslutningen — Jan Bendix, bestyrelsesmedlem Foto: Sammenslutningen af Danske Småøer 
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 GENERALFORSAMLING I VENØ HAVN 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Venø Havn onsdag den 22. marts kl. 19:30 i 

Havnehuset. Generalforsamlingen gennemføres 

med 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 sendes 

senest den 15. marts til formand Ulf Ipsen, Nørskovvej 4a, Venø,  

ulfipsen@hotmail.com 

/ Venø Havn — Ulf Ipsen  

 

 

VENØ HAVN SØGER FORPAGTER, HJÆLP OS! 

Bestyrelsen for Venø Havn har lavet en præsentation af Venø Café og Hav-

nekiosk til brug ved søgning af forpagter. I den forbindelse vil vi bede alle 

venøboere hjælpe til. Vi vil bede jer gøre reklame i jeres omgangskreds.  

 Præsentationen er indstik til dette nummer af VenøPosten. Brug det 

gerne i jeres netværk og rekvirer flere om nødvendigt. 

 Der har været to interesserede ansøgere, to i forvejen erhvervsdriven-

de fra lokalområdet, men ingen af dem har kunnet se fordelagtige mulighe-

der.  

 Bestyrelsen vil nu være opsøgende og gå ud og stemme dørklokker 

hos servicefagene - kiosker, caféer, restauranter og forretninger. 

/ Venø Havn — Ulf Ipsen  

Foto: Jan Bendix 

ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR 
 
 

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.  
 

Tlf. 97 86 80 06 
venoekro.dk — info@venoekro.dk 
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VENØ STRIKKEKLUB – HAR DU LYST? 

Vi er 10 venøboere, som ca. en gang om måneden mødes for at strikke, 

hækle, udveksle idéer, opskrifter og måske få en hjælpende hånd af en me-

re garvet strikker. Vi har talt om, at der måske er flere venøboere, der har 

lyst til at være med i vores hyggelige klub. Hvis du kunne tænke dig at være 

med i Venø Strikkeklub, vil det glæde os at se dig til vores næste strikkemø-

de torsdag den 9. februar kl. 19:00 hos Aase Askanius, Nørskovvej 2. 

 Tilmelding for evt. nye medlemmer til Aase Askanius på tlf. 97 86 80 

59, askanius@privat.dk senest mandag den 6. februar. 

/ Venø Strikkeklub — Ingrid Lang Hindkjær 

 

 

NYE 112-FØRSTEHJÆLPERE EFTERLYSES 

På Venø er der i dag et 112-førstehjælperkorps, der består af 10 

frivillige venøboere, som bliver kaldt ud i tilfælde af hjertestop 

på Venø. Men der skal helst være nogle flere i korpset for at øge 

sandsynligheden for, at nogen fra korpset er hjemme på Venø i 

tilfælde af et udkald. Så har du lyst til at være med i Venøs 112-

førstehjælperkorps, så kontakt undertegnede på tlf. 42 12 58 99 

eller soeren@venoe.dk senest den 8. februar. 

 Region Midtjylland, som står bag 112-førstehjælperordningerne 

rundt om i regionen, arrangerer et opstartskursus for nye 112-første-

hjælpere den 2. marts fra kl. 17 til 21 i Uglev. På kurset vil der blive under-

vist i hjerte-lunge-redning samt brug af hjertestarter.  

 112-førstehjælperordningen er en del af det samlede akutte præ-

hospitale beredskab, der også omfatter ambulancer, lægeambulance og 

lægehelikopter. 112-første-hjælperordningen fungerer ved, at regionens 

vagtcentral, som modtager opkald til 112, sender en SMS til 112-første-

hjælperkorpset i tilfælde, hvor der er mistanke om hjertestop. 112-første-

hjælperne henter derefter hjertestarteren og begiver sig til den adresse, der 

er blevet oplyst i SMS’en fra vagtcentralen og giver førstehjælp indtil anden 

hjælp når frem. Netop i tilfælde af hjertestop er det altafgørende for udfal-

det, at der ydes førstehjælp med bl.a. hjertemassage inden for de første 

minutter efter en person er faldet om.  

/ Søren Lang Hindkjær, Riisvej 13 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Madam Secretary 

af Madeleine Albright 

Forlag: Gad 

ISBN-13: 9788712049357 

 

En spændende historisk beret-

ning om en velanskrevet familie 

fra Tjekkoslovakiet, der måtte 

flygte i 1948, først tilJugosla-

vien, senere til USA. Madeleine 

var den flittige og kloge pige, 

der målbevidst arbejdede sig op 

inden for det demokratiske par-

ti, indtil præsident Clinton gav 

hende embedet som Udenrigs-

minister. Bogen tager os med 

bag kulisserne både i det stor-

politiske spil og i privatlivet. Ma-

deleine udtrykker stor ydmyg-

hed og taknemmelighed for de 

muligheder, USA gav hende.  

 

Bedømmelse: () 

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 
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FÆRGELAUGETS GENERALFORSAMLING 

Venøsund Færgelaug afholder ordinær general-

forsamling tirsdag den 7. februar kl. 19:30 

(bemærk dato og tidspunkt) i Havnehuset.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Erik Glue og Jørgen Vang er på 

valg.)  

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.  

7. Valg af revisor (K.C. Olsen)  

8. Behandling af indkomne forslag.  

9. Eventuelt. 

 

Deltagere fra fastlandet tilbydes gratis kørsel tur/retur med Venø Bussen fra 

Venø Færgen til Venø Havnehus (færgen afgår fra Kleppen kl. 19:00). Til-

melding på info@venoesund.dk eller tlf. 20 53 80 51 senest mandag den 

6. februar. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkjær Sørensen 

 

 

VENØ KUNSTNER PÅ JUBILÆUMSKALENDER 

Kunstforeningen Limfjorden fejrer 60 års jubilæum i år. Det markeres med 

en udgivelse af en mærkedagskalender (evighedskalender) med temaet: 

Mit Limfjord. 

 12 kunstnere fra lokalområdet er valgt til at illustrere kalenderen, fra 

Venø har Per Vestergaard bidraget. Sammen med de øvrige kunstnere ud-

stiller Per sine værker på Galleri Anna Bjerre frem til den 19. marts. 

 Kalenderen kan købes hos Anna Bjerre, lokale boghandlere og hos 

Kunstforeningen Limfjorden. 

/ Per Vestergaard, Riisvej (bearbejdet af red.) 

Færgetrafik i december 

 

 2016 2015 

Passagerer ............ 14.570 ..... 13.883 

Personbiler ............. 7.872 ....... 7.178 

Busser .......................... 348 ........... 348 

Lastbiler ........................ 88 ............. 86 

Gods (tons) .................. 52 ............. 21 

Cykler ........................... 294 ........... 114 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBBELT BOOKING 

I dette nummer omtales fire ar-

rangementer, som er lagt på de 

samme to dage. Redaktionen har 

ikke mulighed for at melde tilba-

ge til arrangørerne om forekom-

sterne.  

 Benyt kalenderen på 

venoe.dk og adressen  

webmaster@venoe.dk til datore-

servation. Det giver mulighed for 

koordineret planlægning. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 
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2. februar kl. 18:00 Vinterhygge i læsekredsen, Børnehuset 

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

7. februar kl. 19:30 Generalforsamling i Venøsund Færgelaug,  

  Havnehuset 

7. februar kl. 19:30 Møde om Fredagsklub 2017, Børnehuset 

8. februar  Tilmelding til 112-førstehjælperkorps 

9. februar kl. 19:00 Venø Strikkeklub, Nørskovvej 2 

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

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

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

24. februar kl. 19:30 Filmaften i Børnehuset 

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

26. februar  kl. 15:00  Fastelavnsfest på Venø Efterskole 

28. februar kl. 20:00 Generalforsamling, Venø Børne- og Ungdomshus 

 

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 Svømning: Den 4. og 25. februar kl. 13:00 

VENØ  I  FEBRUAR 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 22. 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  
 
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 


