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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

TO KRYDSER 

Folketinget har besluttet, at danskerne den 3. 

december skal til endnu en folkeafstemning 

om EU-spørgsmål. 

 Senest drejede det sig om patentfor-

hold, denne gang er temaet stillingtagen til 

retsforbeholdet. Fastholdes retsforbeholdet,  

så må Danmark ophøre med det internationa-

le politisamarbejde, som det eksempelvis gen-

nemføres i Interpol. 

 Ved afstemningen skal vi som vælgere 

tage stilling til det, der i EU-terminologi kaldes 

en tilvalgsordning, der gør det fortsatte inter-

nationale samarbejde om kriminalitetsbekæm-

pelse muligt for de danske myndigheder. 

 Debatten om emnet er så langsomt ved 

at komme i gang. Det er ikke mærkeligt. Det er 

formentlig noget af det mest komplicerede, 

som vælgerne hidtil har skullet tage beslutning 

om. I hvert fald lykkes det ikke for hverken 

kommentatorer eller politikerne selv at nå me-

get længere end til at dramatisere fordele og 

ulemper, så mange vælgere får opfattelsen af, 

at det er stillingtagen til det europæiske samar-

bejde, der er til afgørelse. 

 Både patentforhold og retsforbehold er 

emner, der mere er for eksperter end for læg-

mænd. Derfor er der risiko for, at Folkeafstem-

ningen får lav deltagelse. For det europæiske 

samarbejdes videre udvikling er det en styrke, 

når borgerne tager stilling.  

 Venøboerne får muligheden allerede 

den 24. november. Se hvor og hvornår her på 

siden. Tag stilling! 

Samme dag, som afstemningen om retsforbe-

holdet finder sted, har byrådene i Struer Kom-

mune og Holstebro Kommune givet vælgerne 

mulighed for at tilkendegive et eventuelt øn-

ske om en fusion mellem de to kommuner. 

Baggrunden er en række økonomiske analyser 

efterfulgt af et aftalegrundlag mellem de to 

byråd om fusionen. Grundlaget kan læses på 

www.struer.dk/fusion. 

 Fusionsforslaget er blevet et økonomisk 

regnestykke gennemført uden borgerinddra-

gelse. Nu er det så op til vælgerne at gætte sig 

til de politiske hensigter og konsekvenser for 

beboerne og det lokale demokrati.  

 Venø har haft nytte af samarbejdet med 

Struer Kommune siden 1970. Nu skal venø-

boerne tage stilling til, om vi tror, at en fusion 

vil styrke udviklingsmulighederne for den en-

kelte og for vores lokalsamfund. Den melding 

fortjener massiv tilkendegivelse. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

MULIGHED FOR BREVAFSTEMNING 

Også ved de to Folkeafstemninger den 3. de-

cember har venøboerne mulighed for at afgi-

ve deres stemmer på Venø. Folkeregistret er til 

stede på Venø Efterskole tirsdag den 24. no-

vember kl. 17:00-18:30. 

 Der kan også - allerede nu - brevstem-

mes fra Folkeregistrene rundt om i landet og 

derfor også på Borgerservice, Struer Kommu-

ne. 

/ Struer Kommune – Hanne Trærup 

http://www.struer.dk/fusion
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VENØ  KIRKE 

FOLKEKIRKEN SOM INSTITUTION 

På landsplan er der mere end over 100.000 mennesker, der på en eller an-

den måde har arbejde eller opgaver i Folkekirken. Som fuldtidsansatte, som 

deltidsansatte eller som menighedsrådsmedlemmer e.l. Vel at mærke fraset 

de 2-300.000 kirkegængere, der gennemsnitligt hver søndag går i kirke.  

 Som statsinstitution kan kirken sammenlignes med andre statsinstitu-

tioner. Hvis vi sammenligner med fx sundhedsvæsenet, så kan vi sige, at 

vort sundhedsvæsen er bygget op på grundlag af barmhjertighed. Og om 

barmhjertigheden gælder det, at det er inderligt at føle barmhjertighed – 

det er nok noget, vi kan føle, men ikke hele tiden. Barmhjertighed er kun 

noget, vi er ramt af en gang i mellem. Hvis vi oplever, at en af vore kære 

lider, så gribes vi straks af barmhjertighed, og ønsker omgående at hjælpe. 

Men ellers er barmhjertigheden ikke en konstant følelse.  

 Og just fordi barmhjertigheden ikke er konstant i vort følelsesliv, så 

har vi lavet en institution for den. Denne institution er sundhedsvæsenet. 

Her udøver vi barmhjertighed mod andre mennesker, selvom vi ikke selv er 

grebet af barmhjertighed. Barmhjertigheden er i sundhedsvæsenet gjort til 

en almen pligt, som vi betaler skat til. Almene pligter kan vi nemlig beslutte 

os for at udføre – også selv om vi ikke føler barmhjertighed. Det er i virkelig-

heden det, vi gør, når vi betaler skat, hvoraf en væsentlig del går til sund-

hedsvæsenet.  

 Kirken kan sammenlignes med sundhedsvæsenet. Lidt mere alment 

sagt kan man sige, at kirken er institution for den religiøse sans – ligesom 

institutioner som Det Kgl. Teater eller Statens Museum for Kunst i Køben-

havn er institutioner for den kunstneriske sans. Religion er et mindst ligeså 

vedvarende og grundlæggende fænomen som den kunstneriske sans, hvis 

ikke langt dybere. 

 Desuden handler religion ikke om det, der adskiller os, men den 

handler om det, vi alle sammen har til fælles. Derfor har religion med det 

almene at gøre. Det almene er altid historisk præget, og i Danmark er kirken 

præget af den kristne religions traditioner i Europa. At kirken er historisk og 

almen er simpelthen begrundelsen for, at en institution som Den Danske 

Folkekirke kan være en offentlig institution, der er understøttet af staten. 

Ligesom det gælder for sundhedsvæsenets offentlige institutioner for ud-

øvelse af barmhjertighed, så gælder det for kirken, at den er en offentlig 

institution for forkyndelse af den kristne tro.  

 Og ligesom man kan beslutte sig for at bruge et offentligt sygehus, så 

kan man beslutte sig for, om man vil gå i kirke eller ej. Man kan beslutte sig 

for, om man vil udsætte sig for den forkyndelse af den kristne tro, der lyder 

fra kirken og dens gudstjeneste, og man kan beslutte sig for, om man vil 

bekende sig til den kristne tro. Men man kan ikke beslutte sig for, om man 

vil være ramt af troen. Her gælder det samme som med barmhjertigheden. 

Vi er ikke altid ramt af den. Det er vi heller ikke med troen, for tro er et uro-

ligt fænomen. Men der er ikke noget betænkeligt og underlødigt ved kirken 

eller dens bekendelse pga. det. Ligesom der heller ikke er noget betænke-

ligt ved sundhedsvæsenet.  

/ 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 

 

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE 

Søndag den 1. november kl. 19:30 holdes der aftensgudstjeneste. En 

mindeaften, hvor der vil være læsninger, fællessang samt kor bestående af 

kirkesangerne, Hans’ ”piger” suppleret med mandlig deltagelse. 

 

1. søndag i Advent 

Den 29. november kl. 10:00 er der højmesse. Her er børnene på igen 

med at bære de nye lys ind for at markere, at et nyt kirkeår begynder. Efter-

følgende er der sammenkomst i Præstegården, hvor der serveres æbleski-

ver, gløgg og saftevand. Vi vil desuden synge nogle af julens sange. 

 

Renovering af Venø Kirke 

Projektet er nu godkendt i Struer Provsti og videresendt til Stiftsøvrigheden 

til endelig godkendelse. Vi forventer svar omkring jul. Når det endelig er 

godkendt i Stiftet, vil projektet blive præsenteret ved et sognemøde. Vi hå-

ber at have færdiggjort renoveringen omkring den 1. juli 2016. 

 

Høstgudstjeneste 

Trods efterårsferie var der stort fremmøde til høstgudstjenesten. Knap 60 

høstgaver, som børnene bragte ind i kirken, hvor Per Mikkelsen traditionen 

tro fortalte et sagn. Store som små lyttede til den drabelige fortælling om 

Kong Arthur og hans 12 riddere.  

 Ved den efterfølgende sammenkomst i Præstegården blev der spist 

boller og snakket på kryds og tværs. Søren holdt amerikansk lotteri. Det ind-

samlede beløb blev på kr. 4.085, hvilket er på niveau med sidste år. Penge-

ne går sammen med, hvad der i øvrigt er indsamlet i årets løb, til Julehjæl-

pen i Struer Provsti. Tak til børnene for deres indsats. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø 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 
 
 

Hjertestarter 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Kejseren af Portugalien 

af Selma Lagerlöf 

Forlag: Gyldendal, 1998  

ISBN: 8700296384  

 

Klara Fina forlader det lille bon-

desamfund, for at tjene penge i 

Stockholm og dermed hjælpe 

familien. Men faderen bliver 

sindssyg af længsel, da hun ikke 

vil vende tilbage.  

 

Bedømmelse: 4,5 stjerner. 

DET  SKETE 

VENØBOEN – OG ET TRAVLT ÅR 

På VenøBoens generalforsamling i oktober kunne forman-

den Aase Askanius orientere om et travlt år i foreningen. 

Medlemstallet er vokset til 152 medlemmer, hvoraf de 97  

er bosat på Venø. 

 Samarbejdet med Struer Kommune er fortsat i den sædvanlige positi-

ve ånd. VenøBoen har været aktivt inddraget i det seneste års overvejelser 

om færgepriser og nye prismodeller. Resultatet har på nuværende tids-

punkt ført til fald i godspriser til gavn for ikke mindst øens erhvervsdrivende. 

Samarbejdet har også resulteret i forbedrede betingelser for delebørns rej-

ser. 

 I forbindelse med planerne om Bogbussens nedlæggelse har forenin-

gen gjort indsigelse overfor Kultur- og Fritidsudvalget. Bogbussen er en me-

get benyttet mulighed for børn, ældre og ikke mindst Venø Efterskole.  

 VenøBoen har i 2014/15 gennemført og afsluttet projektet Venøtu-

risme, der har været støttet af Landdistriktsmidler. Resultaterne af projektet, 

der løbende har været omtalt i VenøPosten, er tilfredsstillende. Det har ført 

til fornyet ansøgning og bevilling til fortsættelse af arbejdet. Læs mere om 

det på side 5. 

 En ny Naturplan, Natura 2000, er under forberedelse. Inden hørings-

fristens udløb, har VenøBoen gjort indsigelse mod de idéer, som planen 

indeholder med hensyn til yderligere begrænsninger i adgangsforholdene 

på Nørskov Vig og i benyttelsen af farvandet omkring Vigen. 

 

Nyvalg  

På generalforsamlingen nyvalgtes Hanne 

Marie Jensen, Havstokken 11 (foto). Øvrige 

valg var genvalg.  

 I overensstemmelse med reglerne 

for repræsentation i bestyrelsen for Sam-

menslutningen af Danske Småøer, har 

Venø de næste to år en plads til rådighed. 

Jan Bendix er indtrådt, som repræsentant. 

 

Skal Venø have en legeplads? 

Gitte Børsting havde stillet forslag om indretning af en legeplads på Venø. 

Emnet blev flittigt debatteret under punktet eventuelt på generalforsamlin-

gen. Der kom en række forslag både til placering (Venø Havn – Kirkesko-

ven) og indretning. Idéen bearbejdes nu i en arbejdsgruppe bestående af 

Gitte Børsting, Thorkild Brosbøl og Søren Baggesen. 

 Under eventuelt rejstes endvidere spørgsmålet om konsekvenserne 

af en fusion mellem Struer og Holstebro Kommuner for VenøBoens arbejde. 

Formanden oplyste, at emnet endnu ikke har været behandlet af bestyrel-

sen. 

 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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VENØTURISME,  

VERSION 2 

I september var Venøs turist-

aktører og andre med interes-

se for turistudvikling inviteret 

til seminar med Dorthe Kille-

rich (foto), som oplægsholder 

og Hanne Dorthe Skjernaa, 

som mødeleder. Dorthe er 

rådgiver for turistaktører, og det fik de 25-30 frem-

mødte fornøjelse af. 

 Dorthe provokerede og inspirerede, så delta-

gerne kunne give bidrag til igangsættelsen af udvik-

ling af to ”pakkeløsninger”. Den ene omfatter en 1-

dags tur med bustransport til og på Venø og med 

stop på Venøsund Fisk og Skaldyr, Venø Kirke, galleri-

erne, Venøsund og Nørskov Vig og med frokost på 

Venø Kro og kaffe i Havnehuset. Den anden pakke-

tur tilrettelægges som cykeltur. Hanne-Dorthe brin-

ger idéerne de næste trin frem. 

 I mødet deltog bl.a. Venø Klit Camping og Fir-

bjergsande, der begge ønsker at gå aktivt med i tu-

ristarbejdet. 

 Meldingerne fra Dorthe var ganske klare. Tu-

ristaktørerne skal drive forretning og levere kvalitet.  

 Ved mødet var enkelte aktører fraværende og 

savnet. Projektet vil arbejde på at få øget samarbej-

det mellem alle, så Venøturisme bliver en styrke for 

lokalsamfundet. 

 

Venøturisme og Venøfortællinger 

Venøs præster var temaet for den første fortælleaften 

i rækken af Venøfortællinger, som VenøBoen har 

taget initiativ til. Baggrunden er et ønske fra flere 

venøboere om at lære mere af Venøs historie at ken-

de. Beboersammensætningen på Venø er for største-

delen tilflyttere, der gerne vil vide mere om øen og 

dens personligheder gennem tiderne. 

 Venøpræsterne har igennem tiderne været 

med til at sætte præg på Venøs udvikling. Det er i en 

række tilfælde sket på ikke helt sædvanlige måder. 

Det gav vores nuværende præst, Per Mikkelsen ek-

sempler på. 

 Fortællingerne viste betydningen af, at ø-

samfundet har sin egen præst, der kan gøre kirken til 

samlingspunkt – også for andet end rent kirkelige 

handlinger. At Venø fortsat har sin egen præst med 

bopæl på vores ø er et for-

hold, som andre småøer mis-

under Venø. 

 Venøfortællingerne 

tjener også et turistformål. I 

projektet, Venøturisme, er der 

et ønske om, at flere venø-

boere medvirker til at formidle 

historierne om Venø og øens 

personligheder gennem tider-

ne. 

 På side 9 indbydes til 

næste aften, hvor Jens Rytter 

er i fokus. 

/ Venøturisme — Jan Bendix 

 

 

DE 27 SMÅØER OG TURISTARBEJDET 

I oktober afholdt Sammenslutningen af Danske Små-

øers turismeprojekt et fællesseminar for småøerne. 

Her var det i særlig grad digitaliseringens betydning 

for den fremtidige udvikling af turisme, der var i fo-

kus. På digitaliseringsområdet har Venøs turistaktører 

udfordringer, som vores lokale projekt må til at finde 

løsninger på. 

 Efter ansøgning har en række ø-aktører fået 

mulighed for i projektregi at nytænke deres virksom-

heder – alt sammen med henblik på at skabe øget 

indtjening, vækst og beskæftigelse. I Ø-Posten vil der 

blive henvisninger til erfaringer, som også vi på Venø 

kan have glæde af. 

 Turistarbejdet på øerne er under kraftig udvik-

ling i disse år. Der er en fælles forståelse for, at øget 

turisme er en af mulighederne for at sikre levedygti-

ge lokalsamfund, herunder bosætning. LAG Småøer-

ne medfinansierer det ø-fælles turismeprojekt. 

/ LAG Småøerne  

— Jan Bendix 

 

 

 

Britta Leth ved skærmen. 

Britta, som også er kendt 

på Venø er projekt-

medarbejder i det  

fælles ø-projekt.. 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

DER ER LAVET NUMRE PÅ VENØ! 

I oktober har både venøboere og besøgene kunne møde en 

ny skiltning langs asfaltvejene. 

 Beredskabschef Birgitte Buskov, Struer Kommune, for-

klarer til VenøPosten, at skiltene er et led i en landsdækkende 

indsats for at gøre det enklere for udrykningsfartøjer at finde 

frem til opståede ulykker på ofte besøgte strande rundt om i landet.  

 Indsatsen er medfinansieret af Trygfonden. På www.strandnumre.dk 

kan man finde mere information om emnet. 

 På Venø har vi fået mulighed for opstilling af 5 af de 60 skilte, som 

kommunen har til disposition. Skiltenes placering på Venø fremgår af kortet 

her på siden. Opstillingen er sket efter aftale med lodsejerne. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FORSIDEN TIL JULENUMMERET? 

Er der blandt vores læsere én eller flere, der ligger inde med nogle rigtig 

gamle julekort fra 1. halvdel af forrige århundrede? Er det tilfældet, så vil 

VenøPostens redaktør gerne låne det til eventuel brug som forsidemotiv til 

decembernummeret.  

 Bidrag modtages både i elektronisk form til vp@venoe.dk eller til ind-

skanning. På forhånd tak for hjælpen! 

/ VenøPosten — Red.  

Foto: Jan Bendix 

http://www.strandnumre.dk
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DET  SKER 

KLEZMERDUO I MUSIKFORENINGEN 

Søndag den 8. november kl. 15:15 på  

Venø Efterskole. 

Den velkendte duo består af Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika og Henrik 

Bredholdt på dulcimer og tuba. Desuden er de begge sangere Klezmer er 

betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine 

rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk – men genkendelig. Iørefaldende 

melodier veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift, 

nært beslægtet med både Balkan- og sigøjnertraditionen. Klezmer taler til 

hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte, men som samtidig 

insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet.  

 Klezmerduo var blandt de første, der introducerede den stemnings-

fulde, jødiske musikform herhjemme  

for 25 år siden. I dag giver duoen over 

100 koncerter landet over. Begge  

musikere har baggrund i teatret og  

er kendte for at skabe intense koncert-

oplevelser med både nerve og humor.  

 Koncerten er arrangeret i sam-

arbejde med Venø Menighedsråd.  

/ Venø Musikforening  

— Grethe Munk-Andersen  

 

 

MERE MUSIK OG SANG  

– DENNE GANG MED ØENS FOLK 

Venøboerne inviteres til Sangaften på Venø  

Efterskole, med fællessang og hyggeligt samvær:  

onsdag den 11. november kl. 19:30. 

 Tilmelding senest mandag den 9. november til Lilly Møller og Ryan 

Jensen på: lian@venoe.dk. 

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

SAGAAFTEN OM GRETTES SAGA 

I anledning af Sagaturen til Island i 2016 kigger vi nærmere på Gretter den 

Stærkes Saga torsdag den 12. november kl. 19:15 i Havnehuset. 

 Per Mikkelsen gennemgår sagaen og fremhæver de vigtigste passa-

ger. Det er en god idé at have læst sagaen hjemmefra, men absolut ikke en 

forudsætning for at deltage. 

 Alle er velkomne! 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva Jaffke 

 ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

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. 
 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Havnekiosken 

 
Åbent  

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 

 
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.  
 

”Smagen af Venø” den 7. november 
(alt udsolgt) 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 
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BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 

 

 

 

GODT NYT FRA VENØ HAVN 

Kiosken i Havnehuset holder nu åbent igen og bliver passet af en gruppe 

søde, modne damer. Kom ind og mød dem til en snak. Der er kaffe på kan-

den. På hylderne finder du slik, chokolade, kiks, øl, vand, vin og lidt alminde-

lige fornødenheder. 

 I "Fredagscaféen" mødes man til hyggeligt samvær. Der er åbent: 

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

 

Fællesspisning 

Venø Havn inviterer til fællesspisning fredag den 13. november  

kl. 17:30. Konceptet er kendt, da Vibeke Borbjerggaard Staunstrup, laver 

maden efter samme parole som tidligere.  

 Menuen kan vi endnu ikke oplyse om, da den afhænger af tilbudde-

ne i butikkerne. Prisen er 55 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Der kan købes 

sodavand, øl og vin. Ligeså kaffe og kage som dessert, hvis man ønsker det. 

 Tilmelding i Havnehuset eller til Vibeke på sms til 25 46 66 76 - se-

nest onsdag den 11. november. 

 

Velkommen i Havnehuset i november! 

 

/ Bestyrelsen for Venø Havn — Morten Gjern og Mette Jaffke 

 Kimingen 14 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk/

sog/?stednavn=ven%c3%

b8&postnr=7600&edc=1  

 

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

VENØFORTÆLLINGER: VENØ-FORFATTEREN JENS RYTTER 

Venøfortællingen finder sted torsdag den 19. november kl. 19:30 i 

Havnehuset. Der serveres kaffe og the. Der er gratis entré.  

 Radiojournalisten Ivan Rix beretter om John Nielsens betydning for 

kulturen på Venø og hans skribentvirksomhed.  

 John Nielsen, alias Jens Rytter, var ikke født på Venø, men blev så 

begejstret for at bo her, at han så at sige gjorde øen til “sin”. Op gennem 

1980’erne og 1990’erne engagerede han sig i øsamfundets dengang be-

skedne kulturelle liv. Gennem sit forfatterskab og beskrivelser af Venø gjor-

de han øen kendt, ikke alene på Struer-egnen, men ud over det ganske 

land. Han arbejdede for småøernes sag.  

 Jens Rytter beskrev i sine bøger, hvorfor han var fascineret af Venøs 

interessante historie, dens hidtil upåagtede betydning for rekreative formål, 

dens spændende beboere og ikke mindst øens særprægede og prægtige 

natur.  

 Udover sin skribentvirksomhed var John Nielsen en kendt skikkelse i 

utallige andre sammenhænge. Hans navn var kendt i søspejderkredse, i 

Marinehjemmeværnet og blandt de gamle bevaringsværdige sejlskibe, som 

for eksempel “Marilyn Anne”. 

 Desuden var han en kendt medieskikkelse, blandt andet i Danmarks 

Radio, hvor han en tid var medlem af både Radiorådet og af bedømmelses-

udvalget hos DR’s båndværksted i Holstebro, Folkeradioen. 

 Jens Rytters store styrke var hans evne til at formidle sine meninger 

om Venø og dens - efter hans mening - mange fortræffeligheder. Hans stør-

ste fritidsinteresse var lystsejlads, og det prægede i høj grad også han forfat-

terskab. 

/ Ivan Rix og VenøBoen — Irma Bjerre Pedersen 

 

 

PRISÆNDRINGER PÅ VENØ HAVN 

Efter en årrække med 

uændrede priser for havnens 

brugere er det i havnens be-

styrelse besluttet, at priserne i 

den kommende sæson hæ-

ves for bedre at kunne imø-

dekomme stigende krav til 

vedligeholdelse af havnens 

faciliteter. De endelige priser 

er endnu ikke fastlagte, men 

vil blive offentliggjort på hav-

nens hjemmeside inden sæ-

sonstart den 1. april 2016. 

/ Bestyrelsen for Venø Havn  

— Morten Gjern 

JULEFEST  

I VENØ LÆSEKREDS 

Traditionen tro holder Venø Læ-

sekreds julefest - i år onsdag  

den 16. december kl. 18:00 i 

Havnehuset.  

 Kokken Casper Frederiksen 

har sammensat en spændende 

menu til os. Pris 150 kr. pr delta-

ger. Drikkevarer medbringes eller 

købes i Havnehuset. Husk også 

en pakke til max. 25 kr. til pakke-

leg.  

 Tilmelding til undertegne-

de senest den 9. december. 

/ Læsekredsens gruppe 4,  

Nina Bech Nilson,  

nina-nilson@hotmail.com,  

tlf. 27 29 01 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeriet af det nye hus på  

Venø Havn skrider godt frem! 

Foto: Morten Gjern 
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TAK FOR KAFFE! 

Venø Efterskole og alle elever vil gerne sige tak  

til alle de, der lagde hus til Venø Kaffe. Det kan lyde 

af lidt at komme til aftenkaffe, når man ellers ser på de oplevelser mange af 

de unge mennesker har med i bagagen, men det at høre lidt om livet som 

øbo og ikke mindst mærke, at man er velkommen i hjemmet og på øen er 

vigtigt.  

 Jeg spurgte Nanna, om hun ikke ville skrive et par ord om sin oplevel-

se til Venø Kaffe. Hun var på visit hos Gitte og Hagbard, men jeg er sikker 

på historien kunne være skrevet om mange af besøgene.  

 Den 6/10 kl. 19:30, skulle alle elever på Venø Efterskole ud til de for-

skellige mennesker, der bor på Venø. Vi vidste ikke helt, hvad vi kunne for-

vente, da vores gruppe kvart over syv begav sig mod vores destination. Vi 

skulle ikke så langt, hvilket vi var meget taknemlige for i det kolde efterårs-

vejr. Da vi ankom ventede et dejligt aftenkaffe-bord og venlige værter. En 

time og 45 minutter gik enormt hurtigt med snak, spisning og bare generel 

hygge. Jeg tror, vi alle følte os velkomne og en afslappet stemning havde 

lagt sig over os, da vi begav os tilbage. Hyggelig aften med hyggelige men-

nesker og noget vi helt afgjort vil prøve igen.  

– Nanna Lundbæk 

 Husk der er mulighed for at komme på genvisit til sangaften den 

11. november og julehygge den 3. december. Nærmere program for 

julehygge kommer – men sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

/ Venø Efterskole — Nicolai Terp 

 

 

MÅ VI FÅ EN FORKLARING? 

I jubilæumsåret for jernbanens ankomst til Struer har Sven Bendix Pedersen, 

Venø Færgen sendt VenøPosten fotobevis på, at jernbanen også på et tids-

punkt har nået vores ø. Sven kan imidlertid ikke tidsfæste eller fortælle om 

anledningen til den store begivenhed. Har vi læsere, der kan medvirke? 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i september 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 18.926 .... 20.698 

Personbiler ............. 9.408 ....... 9.578 

Busser.......................... 476 .......... 432 

Lastbiler ...................... 122 .......... 142 

Gods (tons) ................... 32 ............. 57 

Cykler .......................... 582 .......... 628 

Campingvogne ............. 8 ............. 16 

 

 

 

DET GODE SAMLIV 

Elisabeth Dons Christensen var 

Foredragsforeningens gæst.  

 Den tidligere biskops op-

læg var ikke alene fagligt i top, 

men blev fremført med et smit-

tende humør. Det lykkedes fore-

dragsholderen at få koblet både 

teologi, kirkeliv gennem tiden og 

almindelig menneskelig adfærd 

på besnærende vis. 

 Hvad bliver foredragsgrup-

pens næste udspil? 

/ VenøPosten — Red. 

Elisabeth Dons Christensen synger for 

med Grundtvigtekster. 

Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Sven Bendix Pedersen 
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AFLÆSNING AF VANDMÅLER 

Venø Vandværks forbrugere skal huske at aflæse 

vandmåleren pr. 31. oktober og returnere det  

fremsendte aflæsningskort eller sende aflæsningen 

på mail til vand@venoe.dk senest den 8. novem-

ber. 

 Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 300, hvis indberetningen ikke 

modtages rettidigt. 

 Som de fleste forbrugere sikkert har bemærket, er den årlige måleraf-

læsning blevet fremrykket fra den 31. december til den 31. oktober. Det 

skyldes, at forbrugere med målerbrønde kan have svært ved at foretage 

aflæsningen den 31. december, hvis der er sne og frost, hvilket ikke forven-

tes at være tilfældet i oktober.  

 Selve afregningen bliver også fremrykket to måneder og betalingen 

skal således finde sted i januar i stedet for marts. Det betyder, at afregnings-

perioden denne gang bliver på 10 måneder frem for de sædvanlige 12 må-

neder. Fra næste år vil afregningsperioden igen være 12 måneder.  

 Vær også opmærksom på, at afregningen af vandafledningsafgift til 

Struer Forsyning vil blive ændret, da den foretages på baggrund af måler-

oplysningerne fra Venø Vandværk.  

 Undertegnede kan kontaktes på tlf. 97 86 84 00, hvis der er spørgs-

mål i forbindelse med aflæsningen. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE  

SMÅØERS GENERALFORSAMLING  

PÅ VENØ I 2016 

Som tidligere omtalt i VenøPosten, så har  

Venø fået mulighed for at være vært for  

samtlige 27 danske småøer og inviterede gæster i dagene den 20. til 22. 

maj 2016. Selve generalforsamlingen finder sted på Venø Efterskole den 21. 

maj. 

 Deltagerne indkvarteres hos venøboere, der har lyst og interesse i at 

være med til at gøre generalforsamlingsdagene til en rigtig god ø-oplevelse. 

VenøBoen vil i den kommende tid søge værter. 

 VenøBoen har taget initiativ til et samarbejde med Struer Kommune 

om at gøre majdagene til også at være en Struer begivenhed. I planerne 

indgår således at gøre bymidten til lille en markedsplads for ø-produkter. 

 Med til planerne hører også gennemførelsen af en censureret kunst-

udstilling med ø-kunstnere, som udstillere. 

 Har VenøPostens læsere idéer til at gøre det samlede arrangement til 

en succes, så kontakt Aase Askanius på tlf. 23 27 05 66. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

GALLERI KK PÅ MIDLER-

TIDIGT OPHOLD I LEMVIG 

Galleri KK flytter til Kammergalleri-

et i Lemvig fra den 29. oktober til 

11. november. Her vil der være en 

udstilling af Karin Kristensen og 

Per Vestergård begge fra Venø. 

Udstillingen indeholder både 

skulpturer og malerier. Der vil 

være åbent alle dage undtagen 

søndage. 

/ Galleri KK — Karin Kristensen 
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1. november  kl. 19:30 Allehelgensgudstjeneste v/Per Mikkelsen  

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

8. november kl. 15:15 Koncert med Klezmerduo, Venø Efterskole 

11. november kl. 19:30 Sangaften på Venø Efterskole 

12. november kl. 19:15 Sagaaften om Grettes saga, Havnehuset 

13. november kl. 17:30 Fællesspisning i Havnehuset (tilmeld. 11/11) 

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

17. november kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

19. november kl. 19:30 Venøfortællinger i Havnehuset 

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

27. november  Fredagsklub i Børnehuset 

24. november kl. 17:00 til 18:30   Brevafstemning, Venø Efterskole 

29. november kl. 10:00 1. søndag i advent v/Per Mikkelsen 

29. november kl. 11:00 Sammenkomst i Præstegården 

 

Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov  

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

Svømning: Den 7., 14., 21. og 28. november kl. 13:00 

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

VENØ  I  NOVEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 21. november 
 

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 


