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VENØ  KIRKE 

DEN TROENDE UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTER 

Vi har i øjeblikket en uddannelses- og forskningsminister, som er teolog og i 

øvrigt også med mellemrum fungerer som hjælpepræst her i Vestjylland. 

For et halvt års tid siden udtalte han, at han ikke havde problemer med at 

tro på bibelens skabelsesberetning samtidig med, at han var forskningsmini-

ster. For ham var der ingen nævneværdig modsætning mellem Bibelens 

beretning om de seks dages skabelse og så videnskabens teorier om, at det 

hele begyndte med det såkaldte Big Bang. Jeg tror, han udtalte, at Big 

Bang-teorien og Bibelens skabelsesberetning er to forskellige sprog om den 

samme begivenhed. Det er et synspunkt, som talrige præster i mange årtier 

har haft. 

 Men hvad skete! Det blev slået stort op i medierne, og en del debat-

tører gav udtryk for stor betænkelighed ved, at landet har en troende forsk-

ningsminister! I den følgende tid blev der også på anden vis sået tvivl om 

ministerens troværdighed, men det skal ikke interessere os her. Det er alene 

det spørgsmål, om det er et problem, at man som minister for forskning 

samtidig er troende? 

 Og set fra min stol, så var det rigtig godt, at han ikke gav sig, men 

fastholdt sit synspunkt just på det felt. For frem for at betragte Bibelens ska-

belsesberetning som noget formørket og primitivt, så er der snarere tale 

om, at her i Bibelen er der virkeligt et lyst og positivt syn på skaberværket. 

For som der står, efter at Gud er færdig med skabelsen i 1. Mosebog kapitel 

1, vers 31: ”Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så hvor godt, det var”. 

Med andre ord, så står der på Bibelens første sider, at livet er godt. 

 En af dem, der undervejs i sin livsbane mere og mere fik blik for dette 

syn, var den store danske teolog K.E. Løgstrup. Han blev født i 1905 og dø-

de i 1981. Han var professor på Aarhus Universitet i en generation – fra 

1943 helt frem til 1975. Fra midten af 1950’erne kom der bog efter bog fra 

hans hånd, værk efter værk, hvor han skrev om det gode, skabte menneske-

liv.  

 Og Løgstrup blandede sig også i skoledebatten, for han mente, at 

skolens allervæsentligste opgave er at være en skole for tilværelsesoplys-

ning, som han kaldte det. Skolen (fra 0. klasse til og med universitet) skal 

simpelthen primært være et sted, hvor eleverne får øjnene op for, bliver 

nysgerrige efter, og åbne for at gå på opdagelse i og blive klogere på tilvæ-

relsens vidunderlige rigdom og mangfoldighed. 

 Hvor havde Løgstrup dette skolesyn fra? Det havde han fra Bibelens 

skabelsesberetning, for når hele skaberværket (teologiens sprog for hele 

universet) dybest set er godt, fordi ”Gud så alt, hvad han havde skabt, og 

han så hvor godt, det var”, ja, så handler det om at bringe oplysning om 

samme skaberværk. For Løgstrup blev det simpelthen ordene fra skabelses-

beretningen, som blev den drivende inspiration for hans egen forskning. 

 Og hvis det er den form for inspiration, der er den drivende faktor for 

vores forskningsminister, hvis det er den, der gør ham troende, så skal det 

ikke lastes ham. Snarere tværtimod! 

/ 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 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 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 VENØS BLADE 

 

AHORN 

Acer pseudoplantanus 

Et stort løvfæl-

dende træ med 

grove grene. 

Bladene er 

håndlappede 

med afrundet 

tilspidsede lap-

per og ligeledes 

spidse sammenløb mellem lap-

perne. Oversiden er græsgrøn, 

mens undersiden er grågrøn.  

 

ALMINDELIG BLODBØG 

Fagus sylvatica 

Et op til 35 me-

ter højt, løvfæl-

dende træ med 

en tæt krone, 

som er bredt 

hvælvet. Blade-

ne er læderagti-

ge og ovale 

med hel og bølget rand. Oversi-

den er blankt mørkegrøn, mens 

undersiden er lysegrøn.  

 

Fotograf: Gertrud Damgaard 

Kilde: Wikipedia 

MENS VI VENTER 

Starten på renoveringen trækker ud. Lige nu venter vi på et svar fra Natio-

nalmuseet om gulvet. Deres konsulent er ikke så vild med det betondæk, 

der er blevet lagt omkring 1940. Den nye kgl. bygningsinspektør bifalder 

Menighedsrådets forslag om at bevare det, lægge nyt gulv ovenpå (tegl-

sten) og forstærke betonlaget, hvor det er nødvendigt. Arkitekten har forbe-

redt licitationen, men kan ikke sætte yderligere i værk før der er grønt lys 

herfor. 

 

Filmoptagelse 

Lørdag den 27. marts vil der blive lavet en filmoptagelse af Venø Kirke. Ma-

thias Skovby, tidligere elev på Venø Efterskole, har nu en produktionsvirk-

somhed og han kommer sammen med en assistent og laver en video af 

kirken. Vi får lavet en video af kirken, som den ser ud nu. Videoen vil i reno-

veringsperioden kunne bruges i forbindelse med rundvisning, når kirken er 

lukket. Derudover har vi også dokumentation af den nuværende kirke. 

 

Skærtorsdagsarrangement 

Torsdag den 24. marts er der fællesspisning på Venø Efterskole. Den 

starter kl. 17:30. Menuen er lammesteg, lammefrikadeller, Venø-rollinger, 

salater og flutes samt is til dessert. 

 Tilmelding af hensyn til køkkenet er senest den 19. marts. Du kan 

tilmelde dig til en af menighedsrådsmedlemmerne enten via telefon eller 

mail. Alle er velkomne, og har du en gæst/gæster, er de også velkomne. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

MINISTEREN OG ØERNE 

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen var blandt 

oplægsholderne på Småøernes Kommunekonference i  

Odense i begyndelsen af februar. 

 Konferencen samlede over 100 deltagere, folketings- 

og kommunalpolitikere, forvaltningschefer og embedsmænd, ø-

repræsentanter og andre nøgleinteressenter i småøernes forhold. 

 Troels Lund Poulsen orienterede om regeringens ønsker til ændrin-

ger i Planlovgivningen, færgetaksterne og de økonomiske rammer for LAG-

støtten. Med hensyn til LAG-midlerne, så var ministeren ikke øerne venlig 

stemte. 

 Derimod er der håb om, at Forligskredsen, der forhandler de to an-

dre forhold vil finde frem til nye og for småøerne bedre rammevilkår.  

 Ved redaktionens slutning venter vi stadigvæk på resultatet af for-

handlingerne om planlovgivningen, selv om ministeren stillede i udsigt, at 

februar ville blive afgørelsens måned. 

 Færgedriften er fast emne, når øerne samles. ”Vores” Søren Adsersen 

fortalte om Småøerne Færgeselskaber og selskabernes interesse i at tilbyde 

den absolut bedste service inden for de rammer, der udstikkes fra ikke 

mindst Søfartsstyrelsen – og de er ofte omkostningstunge for de små fær-

ger, der betjener øerne. 

 Struer Kommune var på konferencen repræsenteret af borgmester 

Mads Jakobsen, kommunaldirektør Claus Damgaard og direktør Jørgen 

Jensen. Jørgen Jensen er VenøBoens kontaktperson i det daglige. Mads 

Jakobsen gjorde ministeren opmærksom på de vanskelige finansieringsvil-

kår, som gælder for landdistrikterne og ikke mindst det vestjyske område. 

 Fra Aarø orienterede Aarø Vingård, Svend Aage Hansen og Jakob 

Lei om et velplanlagt og gennemført generationsskifte og forretnings- og 

beskæftigelsesudvikling i den forbindelse. 

 Endelig var der en drøftelse af samarbejdsforhold mellem kommuner 

og øer med udgangspunkt i Venøs erfaringer på området. 

 Konference blev fint ledet af formanden for Sammenslutningen af 

Danske Småøer, Dorthe Winther, med god mødeatmosfære og -drøftelser, 

som resultat. 

 Ø-sammenslutningen har i forbindelse med konferencen udgivet en 

ny kort oversigtsbeskrivelse af medlemsøerne. Den kan findes på 

www.danske-smaaoer.dk. 

/ VenøBoen — Jan Bendix (ø-repræsentant) 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ GALLERI: PÅSKEUDSTILLING MED Ø-KUNST 

Et spændende arbejde med at samle kunstværker fra De 27 Danske Småøer 

er ved at være afsluttet. Der har været stor opbakning blandt øernes kunst-

nere, som viser en mangfoldighed af kunstarter: Maleri, akvarel, skulptur, 

vævning, keramik, papirkunst mm. Nu skal der ske en udvælgelse. Knud 

Mølby, som er keramiker og tidligere underviser i billedkunst ved Nr. Nissum 

Seminarium, har lovet at hjælpe med at sammensætte udstillingen.  

 Her på Venø kan man se kunstværker fra Agersø, Askø, Avernakø, 

Bjørnø, Drejø, Fur, Hjortø, Hjarnø, Strynø og Venø.  

 Udstillingen på Venø Galleri er åben fra den 19.-28. marts, den 22.-

24. april, den 5.-8. maj og den 21. maj. Dorthe Winther, som er formand for 

ø-sammenslutningen, holder åbningstale. En flot gestus til ø-kunsten og de 

mange ø-kunstnere. Alle er velkomne til fernisering den 18. marts kl. 

17:00.  

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

 

 

UNG PÅ VENØ I 60'ERNE 

Pip Thoustrup (foto) fortsætter rækken af Venøfortællin-

ger. Det sker torsdag den 31. marts kl. 19:30 i Hav-

nehuset. Pip giver glimt af børne- og ungdomslivet på 

Venø, som ikke altid gik stille af. 

 Alle er velkomne til hyggeligt samvær. Der er som 

sædvanlig gratis adgang og kaffe/te til de tørstende. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

FÅRETS DAG 

Traditionen tro, så åbner Nør-

skov stalddøren, så øboere og 

turister kan se årets får og lam. 

Det sker den 26. marts i tiden 

fra kl. 10:00-16:00.  

 Påsken falder tidligt i år, så 

stalden vil ikke være propfyldt af 

lam, men de, der er der, vil ikke 

være mange dage gamle. Chan-

cen for at komme til at overvære 

læmning er til gengæld stor. Se 

invitationen nedenfor. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE TURE TIL VENØ 

Projektet: Venøturisme er barslet 

med turarrangementer, der skal 

stå deres prøve hen over somme-

ren. Turene blev præsenteret før-

ste gang på Feriemessen i Her-

ning. 

 Det skete samtidig med 

formidling af det omfattende 

”arsenal” af brochurer og foldere, 

som alle har til formål at oplyse 

om mulighederne som turist på 

Venø. På standen i Herning del-

tog fra Venø: Knud og Susanne 

Overgaard, Aase og Mogens 

Askanius, Hanne-Dorthe Skjer-

naa, Irma Bjerre-Pedersen og Jan 

Bendix.  

 På side 10 vises eksempler 

på, hvad messegæsterne kunne 

tage med hjem til inspiration for 

deres næste besøg på Venø. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKETE 

DYRT AT VÆRE MUSEUMSFÆRGE 

På generalforsamlingen i Venøsund 

Færgelaug i februar gjorde formanden 

Bjarne Tingkær det klart for de frem-

mødte medlemmer, at det langtfra er 

gratis at vedligeholde og drive vores 

lokale klenodie: Venøsund. 

 Indtægter fra sejlads er langt fra 

nok til at dække omkostningerne, så 

der skal findes nye anvendelsesområ-

der for færgen. Bjarne fortalte om be-

styrelsens overvejelser med hensyn til 

brugen af færgen som udstillings- og 

formidlingsplatform. Formelt er færgen 

indregistreret til at gennemføre reserve-

sejlads på Venø-Kleppen overfarten og 

til almindelig sejlads med 12 passagerer 

og medlemssejlads med 22.  

 Der arbejdes for tiden med at 

skaffe midler til en ny og lettere håndterbar overdækning, så passagererne 

får bedre komfort ombord. 

 Der var nyvalg til bestyrelsen, idet det mangeårige medlem K.C. Ol-

sen udtrådte, men senere på mødet blev indvalgt som kritisk revisor i stedet 

for Per Mikkelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jan Schou Møller, der bor i 

Holstebro, og som har været medlem i de seneste to år. Jan er erfaren sejler 

og forventer at have færdiggjort sin uddannelse som færgeskipper her i 

foråret.  

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

KONGELIG  

FEJLHILSEN 

Anker Jensen, Riisvej 1, 

fik fin post her i det nye 

år. Han fik formentlig 

også lidt dårlig samvittig-

hed, for han havde slet 

ikke fået skrevet sine jule- 

og nytårshilsner til Maje-

stæten. 

/ VenøPosten — Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 
 
 

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. 

 
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 

 
Fra Palmesøndag den 20. marts  

til mandag den 28. marts har køkkenet 
åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00  

samt aften fra kl. 17:30-21:00. 
 

Påskebuffet søndag den 27. marts  
fra kl. 11:30-15:00.  

(Bordbestilling nødvendig - der serveres 
kun buffet i dette tidsrum)  

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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GENERALFORSAMLINGER 

VENØ EFTERSKOLE 

Der afholdes generalforsamling i skolekredsen for Venø 

Efterskole torsdag den 7. april kl. 19:30 på skolen. Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 

5. Kontingent fastsættes 

6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 10. marts. 

Forslag kan sendes til formand Peter Petersen, Strømmen 14, eller på e-mail 

peter@venoe.dk. 

/ Venø Efterskoles bestyrelse — Peter Petersen 

 

 

GIF 

Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik- og 

idrætsforening onsdag den 30. marts kl. 19:30 i Havne-

huset. 

 Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på Venøs 

hjemmeside/GIF. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest den 20. marts.  

 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 

Brødbæk, Søren Hindkjær, Jacob Olsen og Dorte Sauer). 

/ Venø GIF — Dorte Sauer, gif@venoe.dk 

 

 

VENØ MUSIK 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i  

Venø Musik søndag den 13. marts efter koncerten  

på Nørskov. Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 2015 v/kassereren 

4. Indkomne forslag  

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Marianne Pedersen og Grethe Munk-

Andersen. Begge er villige til genvalg.  

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Drøftelse af næste års program 

9. Eventuelt  

 

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen 

VENØ MUSIK: CARL NIELSEN 

OG HØJSKOLESANGBOGEN 

Søndag den 13. marts  

kl. 15:15 på Nørskov 

Ved flyglet i salen på Nørskov vil 

Jørgen Anker Jørgensen som 

optakt til årets generalforsamling 

akkompagnere publikum til san-

ge af Carl Nielsen m.fl.  

 Højskolesangbogen er ud-

gangspunktet, og Jørgen Anker 

Jørgensen vil fortælle om det fir-

kløver, der i begyndelsen af forri-

ge århundrede i fællesskab skab-

te grundlaget for den fælles sang-

kultur, som er så speciel dansk.  

 Carl Nielsen var hovedkraf-

ten i det arbejde, og med et tilba-

gekig på 150-året for hans fødsel, 

fejrer vi ham denne dag i fælles 

sang. 

 Efter koncerten afholdes 

den årlige generalforsamling. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Venø Musik er vært ved lidt 

mundgodt! Vi slutter dagen af 

med at (gen)indvie det gamle 

Venø orgel, som er vendt tilbage 

til øen, og som pt. står opstillet på 

Nørskov.  

/ Venø Musik  

— Marianne Pedersen 

Jørgen Anker Jørgensen 
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Venøsund på vej ind i ”Sørens havn” 

 

 

 

 

 

VERDEN UDEN OM 

OVERFARTSLEDEREN I NYT JOB 

Søren Adsersen (foto), Venø Færgefart, har overtaget  

ledelsen af Struer-Holstebro Havn, der ligesom Venø  

Færgefart er et kommunalt selskab.  

 Sørens nye stilling ændrer ikke ved hans opgaver  

for Venø Færgefart og opgaven som formand for Små-

øernes Færgeselskaber. 

 I en samtale med VenøPosten bekræfter Søren, at 

hans nye job vil give nye muligheder for Venø Færgefart og rent praktisk 

også betyde lettelse i Sørens administrative arbejde som følge af adgang til 

nye ressourcer. 

 Struer-Holstebro Havn har store udfordringer med hensyn til at ud-

nytte erhvervshavnens kapacitet. Det er dog først og fremmest driften af 

havnen, som Søren skal tage sig af. 

 VenøPosten ønsker Søren tillykke med de nye opgaver og glæder sig 

på Venøs og småøernes vegne over, at han ikke ”løber af pladsen”. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

”NYT FRA FISKENES VERDEN” 

I februarnummeret af ”Fritidsfiskeren” skriver Henning Andersen om fiske-

pleje. Af artiklen fremgår det, at Venø gennem Venøsund Fisk og Skaldyr 

har en aktiv rolle. De skal hjælpe fritidsfiskere med at stryge moder- og  

faderfiskene. Det drejer sig om 50 gydemodne skrubber, 

der kan føre til 25-30.000 styk yngel til udsættelse i  

Mariager Fjord til næste år. 

/ VenøPosten — red. 

 

 

MÅNEDENS RESTAURANT 

Her er et tip til venøboere, der er på tur i 

København. Her har Rune Sauer Son-

nichsen åbnet, hvad han kalder en 

”lillesøster” til sin første restaurant Melée. 

”Lillesøsteren” hedder Restaurant Anarki 

og serverer mad af bistrokarakter. Rune 

er søn af Dorthe Sauer, Havstokken 10b 

og har tidligere arbejdet på Venø Kro i 

en periode. 

 Restaurant Anarki blev udnævnt 

som februar måneds restaurant af mad-

bladet Gastro. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

Fra Gastro, Danmarks bedste mad– og vinmagasin,  

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 (ny pris) 

 Strømmen 7 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

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

Vedrørende ny forpagter har fire personer vist interesse for leje af huset. Vi 

håber nu, at den helt rigtige byder ind på lejemålet og ser frem til at kunne 

meddele spændende nyt her i VenøPosten.  

 Siden oktober har Havnehuset fungeret dels med åben kiosk en time 

dagligt og dels med udlejning som forsamlingshus for ø-arrangementer og 

private festligheder. I alt har der været 17 arrangementer i perioden. Sam-

menlagt har aktiviteterne givet et tilfredsstillende overskud. Tak til brugerne 

og tak til de frivillige for indsatsen. Vi ønskede at holde gang i huset som et 

af øens servicetilbud, og det lykkedes. Slutspurten indledes nu, da vi lukker 

kiosken den 18. marts før påske og ser frem til at overgive den til en ny for-

pagter. Vi håber at alle, der ønsker at støtte havnen, vil lægge et besøg forbi 

og hjælpe os af med varebeholdningen.  

 

Fællesspisning 

Fredag den 11. marts kl. 17:30 i Havnehuset har Vibeke Staunstrup 

igen lavet en dejlig menu parat til alle, der har lyst. Prisen er 55 kr. for voks-

ne og 30 kr. for børn. Der kan købes drikkevarer, kaffe og kage. Tilmelding i 

Havnehuset eller til Vibeke på sms: 25 46 66 76 senest onsdag den 9. 

marts. 

 

Prisstigning for fastliggende både:  

Efter mange år uden stigning, bliver prisen for fastliggere 125 kr. pr. fod fra 

sommersæsonen 2016.  

 Husk Venø Havns generalforsamling den 16. marts kl. 19:30. 

 

/ Bestyrelsen for Venø Havn — Mette Jaffke 

 

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: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

HEJ VENØBEBOERE! 

Jeg håber, at alle har det godt derhjem-

me. Jeg nyder i hvert fald det brasilian-

ske liv. Jeg har været her, i Brasilien, i 

mere end 175 dage nu. Tiden går sim-

pelthen bare så stærk! Jeg kommer til at 

savne det. Det at rejse, mine venner, 

mine familier her, lære nye kulturer hver 

dag og generelt bare det brasilianske 

vejr og hverdagen her. Jeg har allerede oplevet det meste af Brasiliens mest 

kendte attraktioner. Den Nordlige del af Brasilien, Rio de Janeiro, São Poulo, 

Foz de Iguazu og mange andre byer.  

 Jeg har været igennem så mange ting, som jeg kan tænke tilbage på 

om tyve år og få et smil på læben over. Apropos med hensyn til når jeg 

kommer tilbage, så skal jeg gå på Struer Gymnasium. Det glæder jeg mig til. 

Jeg begynder i skolen i august, og jeg kommer hjem den 13. juli. Jeg glæ-

der mig til at se jer alle sammen igen! 

/ En lille hilsen fra Rotary Youth Exchangestudent, Viktoria Jensen 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i januar 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 12.326 .... 13.066 

Personbiler ............. 6.938 ....... 7.176 

Busser.......................... 406 .......... 386 

Lastbiler ......................... 92 .......... 172 

Gods (tons) ................ 115 .......... 638 

Cykler .......................... 110 ............. 50 

Campingvogne ............. 0 ............... 2 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Øen 

af Victoria Hislop 

Forlag: Bazar, 2013 

ISBN: 9788771161069 

 

25-årige Alexis rejser fra Lon-

don til Kreta, som er hendes 

mors barndomsø. Det bliver en 

rejse tilbage til en tragisk fami-

liehistorie, som står i skyggen af 

spedalskhed og lidenskab.  

Bedømmelse: 4 stjerner. 
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DET  SKER 

FREDAGSKLUBBEN I 2016 

Arrangørerne har været tidligt ude i år – og har fastlagt datoer for alle årets 

fredagsklubber. Til gengæld vil de kun via opslagstavlen på VenøFærgen 

røbe, hvad de enkelte arrangementer går ud på. 

 Så VenøPosten må i beskedenhed nøjes med at opgive årets møde-

dage og henvise til de færgerejsende. 

 Vi håber til gengæld, at deltagerne vil være ivrige med kameraet, så 

vi kan vise læserne, hvad Fredagsklubben laver af ”narrestreger”. 

 Datoerne for 2016, leveret af Flemming Damgaard, er: 29. april, 27. 

maj, 24. juni, 26. august, 30. september, 28. oktober og 25. no-

vember.  

 Den første Fredagsklub i år blev afholdt den 26. februar. 

/ VenøPosten — Red. (Arkivfoto: Jan Bendix. Gæt, hvem der er hvem!) 

 

 

STRANDRENSNING  

Nu nærmer foråret sig, og det er igen tid til af få indsamlet 

affald og drivgods på vore strande.  

 Vi afholder strandrensning lørdag den 19. marts kl. 

13:00.  

 Samlingsstedet er på Venø Havn, hvor både venøboere og eftersko-

leelever mødes og får uddelt ruter. Efter et veludført arbejde slutter vi alle af 

i fællesskab med kaffe og kage på havnen. Mød talstærkt op til en hyggelig 

eftermiddag i Venøs smukke natur. 

/ VenøBoen — Aase Askanius  

 

 

FORFATTERAFTEN 

Torsdag den 7. april kl. 19:30 i Havnehuset.  

 Tidligere overlæge og nuværende forfatter Mogens Fjord Christen-

sen, Silkeborg, skrev i 2015 den anmelderroste bog Mortens besættelse, 

hvis handling foregår fra 1931 til 1946.  

 Mogens Fjord Christensen er opvokset i Struer og blev student fra 

Struer Statsgymnasium i 1956. Han siger selv om romanen, at den handler 

om en ung mands opvækst før og under anden verdenskrig i en by, der 

ligner Struer, og noget af handlingen foregår på en ø, der ligner Venø.  

 Mogens Fjord Christensen vil desuden komme ind på det skifte, han 

foretog, da han gik fra et langt arbejdsliv som overlæge på en børneafde-

ling til at skulle begynde som skønlitterær forfatter. For det skifte betød, at 

han ikke blot kunne benytte sit hidtidige sprog, men i nogen grad måtte til 

at finde frem til et gyldigt skønlitterært sprog.  

 Det lyder alt sammen spændende, og vi glæder os til at høre Mogens 

Fjord Christensens fortælle både om det og om Mortens besættelse. 

/ Foredragsgruppen — Per Mikkelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANGAFTEN  

Sæt kryds i kalenderen tirsdag 

den 19. april, hvor venøboerne 

inviteres til Sangaften på Venø 

Efterskole, med fællessang og 

hyggeligt samvær. 

/ Venø Efterskole — Claus Regli 
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3. marts kl. 19:15 Møde om sagatur, Havnehuset 

6. marts kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

9. marts kl. 19:30 Venø Havn, generalforsamling, Havnehuset 

11. marts kl. 17:30 Fællesspisning i Havnehuset (tilmeld 9/3) 

13. marts kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste  v/Per Mikkelsen 

13. marts kl. 15:15 Venø Musik, ”Carl Nielsen” og generalforsamling, 

  Nørskov 

15. marts  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

16. marts kl. 19:30 Venø Havn, generalforsamling, Havnehuset 

18. marts kl. 17:00 Fernisering, Venø Galleri 

19. marts kl. 13:00 Strandrensning, mødested: Venø Havn 

19.-28. marts kl. 12-18 Påskeudstilling med ø-kunst, Venø Galleri 

20. marts kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste  v/Karen T. Hansen 

24. marts  kl. 17:30 Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 19/3) 

24. marts  kl. 19:30 Aftengudstjeneste v/Per Mikkelsen 

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

26. marts kl. 10-16 Fårets Dag, Nørskov 

27. marts  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

28. marts  Ingen gudstjeneste 

30. marts kl. 19:30 GIF, generalforsamling, Havnehuset 

31. marts kl. 19:30 Venøfortællinger: Ung på Venø, Havnehuset 

 

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 5., 12. og 19. marts kl. 13:00 

VENØ  I  MARTS 

 
 
 
 

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

senest den 26. marts 
 

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 


