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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

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 

VENØ  KIRKE 

AT LEVE SOM SVAR 

I religionen går det os som det menneske, 

der om vinteren tager på skiferie i alperne. 

Du nærmer dig stedet og landskabet i håbet om frisk luft og motion. 

Du bruger alpelandskabet for at komme til kræfter. 

Men når du en morgen står foran det uberørte snelandskab,  

og solens lys får det til at glitre i et forklaret skær, 

så aner du en tilskyndelse til at tegne en særlig kurve i sneen, 

for at yde denne skønhed retfærdighed. 

Alt andet forekommer dig at være en forseelse mod landskabet. 

Du hører i det en appel. 

Du spørger ikke mere om det svarer til dit behov. 

Du bliver engageret af landskabet til at fuldende det. 

Sådan går det os i religionen. 

Vi befinder os i vores daglige virkelighed, 

forfølger vores mål i den og 

spørger, om den svarer til vores behov. 

Lige indtil vi erfarer en omvending. 

En mægtig appel bevæger os til at forstå vores liv som et svar og 

får os til ikke mere at spørge, 

om virkeligheden svarer til vores behov, 

men om vi svarer på dens udfordringer. 

 

Teksten/digtet er hentet hos Gerd Theissen, Det genfundne Paradis. Medi-

tative tekster om troens fornuft. Forlaget Alfa, 2012. 

/ Per Mikkelsen 

 

 

SÅ ER DET VIDNEFAST! 

Venø Kirke  

er Danmarks mindste!  

Der har igennem tiden været 

mange hidsige diskussioner om 

”retten” til at kalde sig landets 

mindste kirke. Forsidetegningen 

stammer fra seneste kirkerenove-

ring i begyndelsen af 1990’erne.  

 Den daværende Venøpræst 

og -skolelærer Jørgen Anker Jør-

gensen fandt ud af, at de to 

”konkurrerende” kirker havde sam-

me arkitekt og bad om en opmå-

ling. Resultatet taler sit tydelige 

sprog! 

/ VenøPosten — Red. 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

NYT MENIGHEDSRÅD PÅ VENØ 

Ved fristens udløb var der indkommet 1 liste, hvorfor valget den 13. novem-

ber er aflyst.  

 

Læge medlemmer: Født medlem: 

Kirsten Yde Per Mikkelsen 

Susanne Marie Jensen  

Ellen Hylleberg Suppleanter: 

Ove Bjerre-Pedersen Bodil Stenkjær 

Hanne Nielsen (nyt medlem) Vibeke Fenger 

 

Det nye Menighedsråd konstituerer sig på menighedsrådsmødet den 20. 

november. Virkeperioden er fra den 1. december 2012 til den 31. novem-

ber 2016. 

 Helle Stensgaard Karlsen havde valgt ikke at genopstille. På rådets 

vegne vil jeg gerne rette en stor tak til Helle for hendes engagement i de 4 

år, hun har siddet i Menighedsrådet. Helle har bidraget til gode diskussio-

ner og givet gode impulser til arbejdet.  

 Nyvalgt er Hanne Nielsen. På rådets vegne vil jeg også byde hjertelig 

velkommen til Hanne, som har holdt en pause i menighedsrådsarbejdet. Nu 

vender hun tilbage, hvilket vi glæder os meget til. 

 

 

Allehelgens gudstjeneste: søndag den 4. november kl. 19:30 

Med tekster, salmer og bøn vil vi mindes de døde, give eftertanker til livet, 

døden og til håbet for livet efter døden. De nye konfirmander vil deltage i 

gudstjenesten.  

 Efter gudstjenesten vil der blive budt på kaffe og kage. 

 

 

1. søndag i advent: søndag den 2. december kl. 10:00 

Vi indleder det nye kirkeår med en familiegudstjeneste i Venø Kirke. Børne-

ne vil få tilsendt en særlig indbydelse. Traditionen tro bærer børnene de nye 

lys ind i kirken. 

 Efterfølgende inviteres alle til sammenkomst i Præstegården, hvor der 

serveres gløgg og æbleskiver. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.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 
 
Otto Kiørboe (næstformand) 
tlf. 40 25 15 15, kioerboe@mail.dk 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
 
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 
Venø Børne– og Ungdomshus,  
Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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“THE MOTHER DOES IT ALL!” 

Det er et af svarene, Alivia Richards giver, når hun bliver spurgt om de væ-

sentligste forskelle mellem at bo i Alaska og i Nordvestjylland. Alivia og hen-

des venner i Alaska er vante til at skulle klare dagligdagen i hjemmet i Sitka. 

Det gælder alt fra indkøb, husarbejde og madlavning. 

 Alivia har fået en barndomsdrøm opfyldt om at komme på udveks-

lingsophold. Hendes danmarksophold er kommet i stand som et led i Rota-

rys internationale arbejde. 

 Siden august har den 16-årige Alivia fulgt undervisningen i 2. gymna-

sieklasse på Struer Statsgymnasium. Efter nogle få dage sammen med de 

øvrige udvekslingsstuderende, er Alivia rykket ind i en klasse, hvor alt fore-

går på dansk – lige bortset fra sprogtimerne. Dansk er ikke det nemmeste at 

begå sig på for Alivia – endnu. Men hun arbejder med det – og hun har 

fået lyst til at læse videre i Danmark, når hun har sluttet sin collegeuddan-

nelse hjemme i Alaska. 

 Alivia interesserer sig for musik, drama, ”public speaking” og debat. 

De fag har hun som valgfag hjemme. På gymnasiet er hun for tiden med i 

forberedelserne til årets musical ”Hair”, hvor hun er med i ”bandet” som 

fløjtenist. 

 Alivia er for en 4 måneders periode flyttet ind hos familien på Sønder-

skov. Hjemme har Alivia tre mindre søstre på henholdsvis 4, 6, og 8 år, så 

hun er vant til liv og opgaver på hjemmefronten.  

 ”Well connected”, fortæller Alivia, når hun skal beskrive forskelle mel-

lem forholdene i Danmark og Alaska. Hun synes, at danskerne er gode til at 

have forbindelser med hinanden – det gælder også i måderne, vi omgår 

hinanden på. Hjemme i Sitka lever folk mere adskilte. I skolen kommer det 

frem i gruppearbejdet. Det er der mere af end hjemme. At kalde sin lærer 

ved fornavn er hun heller ikke vant til. 

 Når Alivia skal beskrive danskere generelt, sker det med ordene: 

”Focussed på comfort”! Tolkningen overlades til læserne! 

Sitka er en fiskerby. Det sætter sit præg 

på både hverdag og fritid. Sammen 

med sin mor er fisketure hyppige som-

meraktiviteter. Alivia lægger ikke skjul 

på, at dansk fisk ikke ”slår” den nyfange-

de laks og skaldyrene fra hendes hjemli-

ge farvande. 

 Hans Peter Jensen og Bente Bjer-

res gæstfrihed på Sønderskov medvir-

ker til forståelse for ligheder og forskel-

ligheder på tværs af landegrænser – og 

forhåbentlig også til, at Alivia har lyst til 

at vende tilbage på et senere tidspunkt 

i sit liv. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Alivia ved Sønderskov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alivia hjemme i fiskerbyen Sitka, Alaska 

BESØG 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ SPARER ENERGI 

Her er kendsgerningerne, som de kommer frem ved at se på Venøs samle-

de elforbrug. Tallene stammer fra de registreringer, som NOE har på bag-

grund af selvregistreringerne fra øens forbrugere i august i år. 

 Målingerne er grupperet i ”Private forbrugere og mindre erhverv” og 

i ”Erhverv og større forbrugere”. 

Tabellerne viser en klar nedgang i det samlede elforbrug. Den er der selvføl-

gelig mange mulige forklaringer på. Men, at Venø har gjort en systematisk 

indsats for at omlægge og nedsætte energiforbruget, kan der ikke sættes 

spørgsmålstegn ved. 

 Den daglige påmindelse på informationstavlen på Kleppen minder 

alle om nødvendig omtanke, også når det drejer sig om energi. Energiråd-

givningen, som blev tilbudt venøboerne i 2010, er formentlig også en af 

grundene til, at det går den rigtige vej. 

 Størst betydning for forbruget er nok opsætning af mere end 10 sol-

celleanlæg, installation af luft til luft varmepumper og pilleovne. Effekten af 

den indsats kan læses ud af 2011/12-tallene. De mange installationer vil 

først få helårseffekt, som vil kunne ses, når tallene for 2012/13 er til rådig-

hed. 

 Der er heller ingen tvivl om, at der kan gennemføres yderligere be-

grænsninger i energiforbrug ved efterisolering, vinduesudskiftning, pillefyr 

osv. Energigruppen hjælper gerne med! 

 Venø er godt på vej. 

/ Energigruppen — Skafti Halldórsson (ProEnergi, tlf. 22 55 03 96) 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Arkivfoto 
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DET  SKETE 

EKSTRAORDINÆR  

GENERALFORSAMLING  

Venø Borger- og Grundejerforening af-

holdte tirsdag den 23. oktober ekstraordi-

nær generalforsamling på Venø Kro.  

 Her blev Linda Ulfkjær og Hans Peter Jensen valgt til bestyrelsen, som 

fremadrettet består af følgende: Karl Wedel Pedersen, Esther Hunsballe, 

Hans Peter Jensen, Linda Ulfkjær og Otto Kiørboe. Suppleanter er Annette 

Skovhøj og Hans L. Pedersen.  

 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Otto Kiørboe 

 

 

ET AKTIVT FORENINGSÅR 

Formandens beretning om det afsluttede foreningsår i Venø-

Boen omfattede en gennemgang af de væsentligste af årets 

aktiviteter. En samlet oversigt blev omdelt på generalforsam-

lingen og er sammen med referatet fra mødet lagt ud på 

www.venoe.dk/foreninger/venoeboen. 

 2011/2012 har været kendetegnet ved det fortsatte arbejde med 

gennemførelsen af Venø udviklingsplan. Planen har vist sig at være en god 

ramme for en målrettet udviklingsindsats på Venø. Der er stadig opgaver, 

som kræver medlemmernes medvirken.  

 Et af årets højdepunkter har været besøget af Folketingets faste ud-

valg, der beskæftiger sig med landdistrikter og øer. Her fik VenøBoen mulig-

hed for at drøfte og komme med idéer til ændringer i rammebetingelserne 

for de danske småøer, herunder Venø. Det har ført til en formel henvendel-

se om fortolkning af Planloven, mellemfinansiering af ø-støtte projekter og 

rammer for kystsikringsinitiativer. 

 Generalforsamlingen nyvalgte Jesper Olesen, Riisvej 22, i stedet for 

Ove Bjerre-Pedersen, der havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrel-

sen har nu følgende medlemmer: Bodil Anker-Møller, Aase Askanius, Karin 

Christensen, Søren Lang Hindkjær, Anker Frimodt Jensen, Uffe Lundby og 

Jesper Olesen. Og suppleanterne Niels Villadsen og Jan Bendix. Bestyrelsen 

konstituerer sig i den kommende måned. 

 Søren Lang Hindkjær udleverede og gennemgik årets regnskab, der 

viser et resultat på ca. 8.000 kr., en omsætning på ca. 50.000 kr. og en 

egenkapital på ca. 32.000 kr. Medlemstallet er stabilt på lidt over 130 med-

lemmer, hvoraf ca. 40 er ”venner af Venø”. 

 Under debatten kom der fra Bjarne Tingkær Sørensen forslag om, at 

VenøBoen over for de øvrige interesserede foreninger tager initiativ til en 

fælles samlende sommerfest.  

 Anne Thusgaard omtalte Venø Gymnastikforenings arbejde med at 

tilrettelægge fester om vinteren, hvor lokalemulighederne er begrænsede. 

Bestyrelsen gav tilsagn om tage emnerne op og invitere til fælles planlæg-

ning. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

BROMBÆR  

RUBIS FRUTICOSUS 

Vokser i skovbryn rundt på øen. 

Den optræder også som ukrudt i 

haverne, men hvis man lader den 

stå i et hjørne, har man sin egen 

forsyning.  

 Bærrene modner i sensom-

meren og hen i efteråret, de skal 

være så modne, at de næsten 

falder af i hånden, før de er rigtig 

søde, men så smager de også 

himmelsk.  

 De er gode som pynt på is 

og lagkager, og man laver en for-

træffelig syltetøj af dem. 

/ Søren Baggesen 
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DET  SKER 

Den regionale hjertestarter står ved ind-

gangen fra Lønningen til Venø Børne- og 

Ungdomshus. 

BOWLING 

Søndag den 11. november er der mulighed for alle børn og 

voksne – unge som ældre - at tage med Venø GIF til bowling i 

Struer. Vi begynder kl. 17:00 med bowling og efter 1 times 

dyst på bowlingbanerne er der spisning kl. 18:00. 

 Menuen består af enten spareribs (kr. 128,-), kyllingebryst (kr. 98,-), 

hakkebøf (kr. 98,-), wienerschnitzel (kr. 149,-) eller pindebøf (kr. 98,-) – alle 

med diverse tilbehør. Til de mindre børn kan der vælges mellem nuggets, 

burger eller fiskefilet (kr. 35,-). 

 GIF betaler for bowlingbanerne og sko, mens menu og drikkevarer er 

for egen regning. 

 Tilmelding senest den 4. november på tlf. 97 86 84 00 eller  

soeren@venoe.dk med angivelse af antal personer samt hvilken menu, der 

vælges. Sig til, hvis der er brug for kørelejlighed til Struer. 

/Venø GIF – Søren Lang Hindkjær 

 

 

TRADITIONEN TRO  

JULESTUE PÅ JAGTGÅRDEN  

Søndag den 25. november 

Kl. 11:00: Man kan vælge mellem gåtur 

med Anders Ulfkjær, der vil fortælle om landskab og naturpleje eller fremstil-

ling af juledekorationer med vejledning af blomsterbinder Vibeke Munk fra 

Nykøbing Mors. Medbring selv dekorationssaks.  

Kl. 13:00: Julefrokost arrangeret af Venø Kro. Undervejs hygger vi os sam-

men, synger og slutter af med at spille banko. Per Vestergaard styrer igen i 

år spillet med hård og retfærdig hånd. Hvem vinder mon i år Esthers kager?  

 Pris: 135 kr. Alle er velkomne – du behøver ikke at være medlem af 

foreningen. Tilmelding senest mandag den 19. november til Annette 

Skovhøj, tlf. 97 86 80 35 eller Hans L. Pedersen, tlf. 97 86 81 09 (bedst mel-

lem kl. 17-19). 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Linda Ulfkjær 

 

 

JULEFROKOST FOR LÆSEPIGER  

Den 29. november kl. 18:30 holder læsekredsen  

julefrokost på Venø Kro.  

 Aftenen vil byde på lækkert mad og drikke, julehygge, julesange, 

masser af pigesnak og grin, alt sammen i et virkelig dejligt selskab. 

 Vi er ikke helt færdige med at planlægge menuen, så derfor kender vi 

endnu ikke prisen. Men det bliver ca. det samme som sidste år.  

 Tilmelding kan ske til en af følgende: Thora Brosbøl, tlf. 97 86 80 16, 

Bodil Stenkjær, tlf. 86 67 21 39/24 65 89 65, Margit Petersen, tlf. 97 86 56 

36/51 77 81 21. 

 Kærlig hilsen og på snarligt gensyn!  

/ Gruppe 1 — Tove Odgaard 

Foto: Jan Bendix 
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Øvelse gør mester! 

Venø har kunnet glæde sig over, at vores område endnu engang har kunnet tjene til øvelses-

formål. I oktober var det Beredskabsstyrelsen, Marinehjemmeværn og Falck, der øvede forure-

ningsinddæmning ved Kleppen. 

 

 

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD 

På sit årsmøde i oktober på Christiansborg var landdistrikternes udvikling på 

dagsordnen. Mødet var flittigt besøgt af landspolitikere med interesse for 

landdistrikterne. Annette Lind (S), der er valgt i Holstebro-kredsen og næst-

formand for Udvalget, der beskæftiger sig med småøerne, var blandt panel-

deltagerne. 

 Mødet omhandlede generelle forhold i yderdistrikterne og specielt 

forhold vedrørende mobil- og bredbåndsdækning. 

 Der synes ikke at være de store partipolitiske forskelle i interessen for 

at fastholde og udvikle landdistrikterne. Folketingets næstformand, Bertel 

Haarder, opfordrede deltagerne til selv at tage initiativer og ikke vente på 

politikerne. ”De skal presses, hvis der skal ske ændringer i rammebetingel-

serne”. 

/ VenøBoen – Jan Bendix 

DET  SKETE 

 

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

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 
 

Åbent: 
Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 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 lørdag aften  
mod forudbestilling senest kl. 14:00 

samme dag.  
Andre dage åbent mod forudbestilling 

af større og mindre selskaber  
(min. 12 personer). 

 
“Smagen af Venø”  

Lørdag den 10. november kl. 18:00  
– alt udsolgt!  

Vi glæder os til at byde jer  
velkommen til en hyggelig aften.  

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Jan Bendix 
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FREDAGSKLUB FOR VOKSNE! 

Har du lyst til at være med til fælles madlavning i  

Venø Børne- og Ungdomshus den 16. november  

kl. 17:00? Tilmelding til en af undertegnede senest  

dagen før.  

 Medbring evt. spillekort, brætspil eller andet til almindelige løjer! 

/ Fredagsklubben — Flemming Damgaard, tlf. 30 42 33 80 og  

Mette Jaffke, tlf. 23 27 22 99 

 

 

Ø-SAMMENSLUTNINGENS  

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I november holder Sammenslutningen af  

Danske Småøer sit årlige repræsentantskabs-

møde. Hovedtemaerne på årets møde er:  

Bosætning og Erhvervspolitik. 

 Bosætningen udvikler sig meget forskelligt på medlemsøerne. Kam-

pagnen www.blivøbo.nu var et Ø-sammenslutningsinitiativ, og det skal der 

følges op på.  

 Ø-Sammenslutningen ønsker at styrke erhvervsudviklingen på små-

øerne for at fastholde og udvikle lokalsamfundene. På mødet behandles 

forslag til erhvervspolitik, der er udarbejdet af Hjarnø, Aarø og Venø. Resul-

tatet forventes at være endnu en drøftelse og efterfølgende beslutning på 

næste års generalforsamling. 

 Behandlingen af begge emner vil givetvis også indgå i Sammenslut-

ningens forslag og bemærkninger til det kommende års forslag til fornyelse 

af landdistriktsprogrammet. Det er det program, der bl.a. finansierer de Lo-

kale Aktionsgrupper. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

VENØ MUSIKFORENING SÆSON 2013 

Sæt allerede x i kalenderen: 

 Søndag den 27. januar 2013: Den Danske Salmeduo. 

 Søndag den 3. marts 2013: Hyr en harpe. 

 Søndag den 27. oktober 2013: Eriko Makimura, pianist. 

 

Der kommer to koncerter mere, som ikke helt er aftalt færdige endnu! Men 

glæd jer! En sommerkoncert samt en koncert i november 2013. 

 På gensyn! 

/ Venø Musikforening — Marianne Pedersen 

DET  SKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra koncerten i oktober med strygertrioen: 

Mathias Gahl, violinist, Tue Lautrup, 

bratsch og Michael Gottschalck, cello. 

Foto: Jan Bendix 
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Færgen er nu på plads i Venø Havn efter at være udlånt til Egholm overfar-

ten og assistance ved Venø overfarten. Færgevagten er i gang igen. Vi skal 

regne med, at Venøsund skal blive liggende i Venø Havn vinteren over, 

men vil blive flyttet til Kleppen, hvis der er udsigt til ekstrem lavvande eller at 

fjorden fryser til. 

 Det er tid til at melde sig til sejladsøvelse for de medlemmer, som øn-

sker at blive optaget i besætningen. 

 Der vil blive arrangeret ”køretimer” med havnemanøvrer og gennem-

gang af færgens sikkerhedssystem, maskinrum og samt rutiner ved opstart 

og stop. Tilmelding til info@venosund.dk. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen  

 

 

DET GAMLE KOMPAS 

Det gamle kompas skal sendes til repa-

ration hos Weilbach. Kompasset skal 

have ny pakning, justeres og renses. 

Det kan nemlig ikke holde tæt.  

 Selvom Thorkild Brosbøl kalder 

det et ”sladrekompas”, er forklaringen, 

at det er et sjældent kompas, som har 

glas foroven og forneden og derfor 

kan placeres, så det kan aflæses samti-

digt i styrehus og under dæk. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen  

Færgetrafik  

i september 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ........... 21.092 .... 21.976 

Personbiler ............. 9.228 ....... 9.492 

Busser ......................... 460 .......... 444 

Lastbiler ...................... 112 .......... 140 

Gods (tons) ................... 24 ............. 70 

Cykler .......................... 452 .......... 872 

Campingvogne ........... 18 ............. 28 
Fotos: Bjarne Tingkær Sørensen 
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Debat: 

IDRÆTSHALLEN  

OG DET TAVSE FLERTAL! 

Lodsejeren, der beklageligvis må 

tvinges og ikke frivilligt vil lægge 

jord til Venø Efterskoles idrætshal, 

argumenterer i dagspressen og i 

formelle henvendelser til Folketin-

gets Udvalg for Landdistrikter og 

Øer med, at han repræsenterer 

”det tavse flertal” på Venø, der 

ønsker bevarelse af udsigt til en 2 

meter høj majsmark og vildremi-

se. 

 Det er selvfølgelig bekym-

rende, hvis der virkelig er et ”tavst 

flertal”, som det hævdes.  

 Venøboerne har et fælles 

organ: VenøPosten, der kan og 

gerne vil bringe debatten helt 

ned på jorden, hvor hallen forhå-

bentlig kommer til at stå.  

 Det kan undre, hvis det 

tavse flertal ønsker at lade sig re-

præsentere af en fra ”den anden 

side”.  

 Lodsejerens ihærdige mod-

stand mod hallens mulige place-

ring kan ikke være hensynet til 

udsigten. Det skyldes snarere en 

fastholdelse af et inderligt ønske 

om at begrænse venøboernes 

muligheder for at udvikle det lo-

kalsamfund, som de har deres 

daglige gang i.  

 Omkostningerne for Venø 

Efterskole, for embedsværket og 

for Venøs omdømme er ikke små. 

Der mangler tydeligvis format fra 

”det tavse flertals” talsmand i Kø-

benhavn. 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13  

PÅ BESØG HOS EN VENØBO 

I oktober måned var eleverne på Venø Efterskole på besøg hos nogle af 

Venøs beboere for at møde Venølivet, som indebærer et helt unikt sam-

menhold, der byder på hver sin særpræget historie om livet og deres syn på 

ø-livet, både som barn, ung og voksen. 

 Mit værelse og 2 og 4, var på besøg hos et ældre ægtepar ved navn 

Thora og Thorkild Brosbøl. Vi blev mødt med varme og masser af lækker 

mad, og i hyggens stund fik vi hele deres livshistorie og deres syn på ø-livet. 

 Thora og Thorkild var nogle af dem, der var med til at grundlægge 

Venø Efterskole. Jeg blev virkelig imponeret over deres og øens engage-

ment i at få Venø til at være en levende ø, der kunne tilbyde noget for alle 

aldersgrupper, også selvom børnehaven og skolen på Venø desværre luk-

kede. Jeg er sikker på, at sammenholdet her på øen har været med til at 

bidrage til den gode og fredsfyldte stemning på Efterskolen. 

 Thorkild er født og opvokset her på øen og har senere hen fundet sin 

kone Thora, der flyttede med til Venø. De har boet her i mange år, og jeg 

syntes det var fantastisk at høre om, hvad øen har gennemlevet, fællesska-

bet og det med at kunne følge med i hinandens liv uanset om man så vil 

eller ej. 

 Jeg kommer nemlig selv fra byen, hvor man knapt kigger på ”dem 

ved siden af”, og egentlig også er ligeglad, og det giver bestemt ikke den 

samme tryghed, som her på øen. Jeg har aldrig mødt sådan et stærkt fælles-

skab, og jeg bed også mærke i, at Thora og Thorkilds åbenhed var utrolig, 

for selvom der er et stærkt bånd her på øen, er der plads til mangfoldighed 

og forandring, så selvom vi ikke kendte Thora og Thorkild, tog de imod os, 

som om vi havde boet på øen i flere år.  

 For min kontaktgruppe og jeg var det en oplevelse, så jeg vil gerne 

sige tak til Thora og Thorkild og de andre venøboere for at have os på be-

søg! 

 Jeg håber, at de vil tage imod elever næste år også, og kan kun sige 

at Venøs elever skal glæde sig til at komme til aftenkaffe hos en venøbo. 

/ Beatrix Rosalia, elev på Venø Efterskole 

Foto: Jan Bendix 
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4. november  kl. 19:30 Allehelgensgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

11. november kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

11. november kl. 17:00 GIF, bowling i Struer (tilmeld. 4/11) 

16. november kl. 17:00 Fredagsklub for voksne, Børnehuset  

  (tilmeld. 15/11) 

18. november kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

20. november kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ove Bjerre-Pedersen 

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

25. november kl. 11:00 VBGF, julestue på Jagtgården (tilmeld. 19/11) 

29. november kl. 18:30 Julefrokost for læsepiger, Venø Kro 

2. december kl. 10:00 1. søndag i advent v/ Per Mikkelsen.  

  Efterfølgende sammenkomst i Præstegården 

 

 

 

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

Lektiecafé: Hver mandag kl. 16:15 

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

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

GIF, svømning: Den 3., 10, 17. og 24. november kl. 13:00 

VENØ  I  NOVEMBER 

 
 
 
 

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

senest den 25. november 
 

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 22. november. 
 
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.  

Foto: Søren Baggesen 


