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VENØ  KIRKE 

AT LEVE SIT LIV MED ÆRE 

En historie fra Tyskland fra midten af 1900-tallet hedder Den skamløse 

Gamle og handler om en 72-årig kvinde, der hele sit liv har ofret sig for an-

dre. Med få midler har hun opfostret en stor børneflok, og uden nogen 

fremmed hjælp har hun i årevis stået for en stor husholdning - lavet mad til 

børn og mand og gæster og ofte selv spist levningerne, så der ikke gik no-

get til spilde. Efterhånden blev børnene gift og flyttede hjemmefra og nogle 

rejste udenlands. I en alder af 72 år blev hun enke, og da, næsten som i 

samme øjeblik, da gav hun sig til at leve et helt nyt liv.  

 For hun blev boende helt alene i sit store hus uden at bryde sig om, 

at hendes yngste søn, der også levede i byen, ivrigt ønskede at flytte hjem 

til det store hus med sin familie. Det var hun ikke interesseret i. Sine måltider 

indtog hun nu ofte henne på kroen. Hun drak vin og spillede kort med tvivl-

somme personer og omgikkes arbejdsløse serveringsdamer og håndværks-

svende. Om sommeren kunne hun finde på at stå op kl. 3:00 om morgenen 

og gå tur i de tomme gader – for at opleve stilheden og den begyndende 

dag. Når hendes ældste søn kom på besøg, så lod hun ham bo på hotel, og 

når han ville have hende med hen på kirkegården, så sagde hun: ”Gå helle-

re alene; det er det tredje gravsted i den 11. række. Jeg, derimod, har en 

aftale”. 

 Ofte gik hun i biografen med en ældre svagelig pige, der af andre 

blev anset for at være lidt til en side. Hun tog også lån i sit store hus og 

hjalp en håndværkssvend til at købe sig en solid forretning. Hun følte selv, 

at hun i sit liv nærmest var opstået fra de døde. Efter en halv snes år som 

enke døde hun ganske pludselig en søndag eftermiddag siddende i sin læ-

nestol. 

 Ja, sådan fortælles det, og i det første afsnit af sit liv, der levede den-

ne ”skamløse gamle” i overensstemmelse med, hvad de andre fandt rime-

ligt. Men med hele sit hjerte var hun ikke selv til stede i det. Det fremgår af 

den måde, hvorpå hun river sig løs fra det hele til sidst i livet. Uden nogen 

påviselig grund gribes hun pludselig af en umådelig trang til at åbne sig for 

tilværelsen i hele dens mangfoldighed. Det medfører, at hendes børn og 

naboerne med tror, hun har en skrue løs. Men hvad, der bevæger hende, er 

opdagelsen af, at tilværelsen er større end et snævert rum af pligter og kon-

ventioner. 

 Vel er pligter og vedtægter i høj grad nødvendige, men ingen kan 

leve af skik og brug og vedtagne konventioner alene. For alene kan sådan-

ne størrelser ikke give et menneske mening. Hvis ikke der bag alle pligterne 

indfinder sig muligheder for at forholde sig til hinanden i taknemmelighed, 

spontanitet og glæde, så kan et liv i lydighed mod selv de mest hensigts-

mæssige regler næppe undgå at blive en trædemølle. Og så er der ikke an-

det for end at bryde op. Hun gik nu ud i en verden, hun ikke før havde 

kendt, og der piblede glæde ind i hendes tilværelse. Skønt hendes børn og 

gamle bekendte syntes, at hun var skamløs, så syntes hun tværtimod selv, at 

hun begyndte at leve sit liv med intet mindre end ære.  

/ 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 

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 

 DET NYE MENIGHEDSRÅD 

Den 13. september var der - som i resten af landet - oriente-

rings– og opstillingsmøde til det lokale menighedsråd. Selv 

med begrænset fremmøde her på Venø blev resultatet en  

fuldtegnet liste, som i alfabetisk rækkefølge omfatter: Ove Bjerre-Pedersen, 

Helle Gjern (ny), Susanne Marie Jensen, Hanne Nielsen, Kirsten Ethelberg 

Yde. Suppleanter: Dorthe Gramstrup Brødbæk og Bodil Stenkjær. 

 

Høstgudstjeneste 

Ved høstgudstjenesten søndag den 18. september blev der givet gaver og 

solgt lodder for kr. 4.300 og sammen med kollekt på kr. 369 kan vi sende kr. 

4.669 til Julehjælpen i Struer Provsti. Tak til børnene for deres medvirken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkekig på forskud 

Vi afventer tilladelse fra Nationalmuseet om fundering af nord/sydmure i 

våbenhuset. Alt imens er der malet vinduer og Anders Hunsballe arbejder 

planmæssigt videre på bænkene. Trinitatispendlerne er opsat. Vi har haft 

prøveopstilling af alterbord og orglet er klar til midt november.  

 Vi regner med at kirken står færdig til 1. søndag i advent. Vil tage 

den i brug, men afvente med den officielle indvielse til januar, for at være 

sikre på, at alt er klar hertil. 

 

/ Ove Bjerre-Pedersen — Venø Menighedsråd 

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKETE 

JOBBET, NATUREN, FJORDEN… 

Venø har fået ny ”afløserpræst”, Bettina Franch, som i fremtiden dækker 

nogle af tjenesterne i Venø Kirke, når Per Mikkelsen har fri. Bettina havde 

sin første tjeneste på Venø den 11. september. Den indledte sæsonen med 

eftermiddagsgudstjenester. Bettina kommer oprindelig fra Nordsalling og 

er netop nyuddannet præst fra Aarhus Universitet. Vejen til præstegernin-

gen har ikke fulgt de traditionelle ruter. I en årrække har Bettina arbejdet i 

København med juridiske emner og europæiske retshandlinger. Som Betti-

na fortæller til VenøPosten: ”… så fik jeg nok af regler og ubalancerede løs-

ninger, når juraen tog overhånd. Det trak mig over i teologien og til ønsket 

om at være i en mere åben kontakt med mine medmennesker. Som lidt æl-

dre studerende (27), har jeg haft opgaver som vejleder på studiet”.  

 I sit nye arbejde skal Bettina arbejde både i Resen-Humlum, på Thy-

holm og Venø. Bettinas fokusområder er voksenarbejdet og tværkulturelle 

aktiviteter. Hvorfor Struer? ”Jobbet, naturen, fjorden og miljøet” kommer 

svaret prompte. Velkommen til Venø! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

MEDLEM I VENØBOEN 

Alle medlemmer af VenøBoen har modtaget et indbetalings-

kort til den årlige kontingentopkrævning. Er du endnu ikke 

medlem, og vil du gerne støtte VenøBoens arbejde, kan du 

tage kontakt til foreningens kasserer Søren Lang Hindkjær på 

tlf. 97 86 84 00 eller soeren@venoe.dk. 

 Beboerforeningen VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø 

som et velfungerende helårssamfund. Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx 

nævnes: 

 Årlig strandrensning 

 Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd 

 Venøturisme 

 Venøs hjemmeside www.venoe.dk 

 Repræsentant i færgeudvalget for Venø Færgefart 

 Regelmæssige møder med Struer Kommune 

 Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er 

bindeled til Folketingets udvalg for småøer 

 Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur 

 

Både fastboende venøboere, sommerhusejere og venner af Venø kan blive 

medlem af VenøBoen. Det årlige kontingent er kr. 125 pr. person. For hvert 

medlem videresendes kr. 50 som kontingent til Sammenslutningen af Dan-

ske Småøer. Medlemmer der ikke er bosat på Venø får VenøPosten tilsendt 

med posten hver måned, hvis der er mindst to betalende medlemmer i hus-

standen. HUSK at du som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk e-

mailadresse. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

Foto: Jan Bendix 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 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 

http://www.venoe.dk
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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”I SAMLET FLOK” 

Den konklusion var et af resultaterne af mødet i september på Struer Råd-

hus mellem Venøborg, Firbjergsande, Struer Kommune, VenøBoen m.fl. 

Mødet havde til formål at drøfte udviklingsmulighederne, som de to lejre 

arbejder med for at sikre det fulde udbytte af lejrområderne i de kommende 

år. Interessenterne, som også omfatter Dansk Hang- og Paraglider Union, 

Geopark Vestjylland og Venøtårnet gennemfører nu en fælles indsats for 

planlægningen af den overordnede udvikling af områderne. 

 Da gennemførelsen kræver væsentlig ekstern finansiering, så vil del-

tagerne sammenskrive de overordnede projektvisioner, så der kan skabes 

interesse også udenøs for gennemførelsen. Målet for den samlede indsats 

er at føre lejrområderne solidt ind i det næste tiår og samtidig støtte Venø-

Boens initiativer for øget bosætning, beskæftigelse og turisme på Venø. 

 I fortsættelse af arbejdet er både Venø Efterskole og Venø Havn op-

fordret til at medvirke i idéudviklingen. Alle med idéer til den videre udvik-

ling af projekterne er velkomne til at kontakte VenøBoen (vb@venoe.dk), så 

idéerne kan indgå i det videre arbejde. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

VENØ RUNDT MED TRAVALJE 

Så gik det nemmere for det 14 mand store Randers hold, der greb årene i 

den 9 meter lange travalje med det randrusianske navn Buur. Travaljen var 

i 17-1800-tallet forsynings- og transportskib til orlogsfartøjer, der lå på re-

den.  

 Det var anden gang holdet mødte Venøs bølger - projektet lykkedes 

og sømandssangene kunne høres langt væk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMFJORDEN RUNDT  

MED LIDT VIND I SEJLENE 

Det var smukt, men måske ikke 

helt venligt sejlervejr, da 

”Limfjorden Rundt” passerede 

Venø og Struer i midten af sep-

tember, men nydeligt tog det sig 

ud. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Klavs Nicolaisen 
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DET  SKETE 

 

 

 

HYBRIDDRIFT VENØ FÆRGEN 

Mens færgen ligger og venter på reser-

vedele udnyttes tiden til færdiggørel-

sen af færgens hybriddrift.  

 De 42 batterier og dertilhørende 

styresystem er på plads i færgens tek-

nikrum. Mandag den 26. oktober for-

ventes systemet prøvekørt og herefter 

klar til drift.  

 Som bruger af færgen, vil du 

ikke kunne se nogen forskel. Færgens 

forbrugsprofil vil bevæge sig i en grøn-

nere retning og med erfaringen fra dette 

system kommer vi et skridt nærmere en 

100 % el-drevet færge til Venø.  

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

DET GODE SKIB: NÆSSUND 

Venøboerne kunne glæde sig over, at Næssund-overfarten kunne stille sin 

færge til rådighed for os i bytte med Venøsund-færgen i ventetiden på re-

servedele til Venø Færgen. 

 Det har smidiggjort overførslerne, men har været noget af en udfor-

dring for færgefolkene. Maskinkraften på Næssund, vanddybden i det gam-

le færgeleje sammen med strømforholdene har gjort opgaven ind i mellem 

ustyrlig. Godt det lykkedes. Når disse linjer læses er vi tilbage i den gode 

sejlrytme igen. 

 VenøPostens fotograf var et smut under dæk for at forevige den 

gamle B&W alfa diesel motor, der tog tørnen for os. I lukafet håndterede 

Charly Clemmensen (foto) billetmaskinen og mindedes "de gode gamle da-

ge". 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i august 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 25.948 .... 28.184 

Personbiler .......... 11.046 .... 12.098 

Busser ......................... 438 .......... 456 

Lastbiler ...................... 186 .......... 292 

Gods (tons) ................ 185 ....... 1.132 

Cykler ....................... 1.312 ....... 1.354 

Campingvogne ........... 38 ............. 60 

 

 

 

Foto: Søren Adsersen 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

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 Café og Havnekiosk 

 
Tirsdag-lørdag kl. 11:00-18:00.  

Sidste åbningsdag er den 30. oktober. 
 

Ole Andreasen 
oleandreasen2008@hotmail.com 

tlf. 91 97 37 28 
 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Vi holder åbent hver lørdag i oktober 

mod forudbestilling fra kl. 17:30-21:00. 
 

Menu: Venøbøf & pandekager m/is 
kr. 200 pr. person.  

 
Bestil venligst bord. 

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

DET  SKER 

 VENØBOENS GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling torsdag den 6. ok-

tober kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole. Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

/ VenøBoen — Aase Askanius  

 

 

VENØ SVØMNING FORTSÆTTER 

Svømmesæsonen er begyndt efter ferien og der er plads til 

endnu flere venøboere i bassinet. Så har du lyst til at svømme, 

skal du blot møde op i svømmehallen lørdag kl. 13:00, hvor 

Venø GIF har lejet hele svømmehallen. Venø svømning er for 

alle aldersgrupper, og vi har både det lille varme og det store bassin til rå-

dighed. I efteråret er der svømning disse lørdage mellem kl. 13.00 og 13.40: 

 den 1. og 29. oktober, den 5., 12., 19. og 26. november  

 samt den 3. december. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

… OG EN FOREDRAGSHUSKER 

Det er torsdag den 5. oktober kl. 19:30 på Venø Efterskole, at fore-

dragsforeningen arrangerer møde med Tom Buk-Swienty, hvor han fortæl-

ler om Wilhelm Dinesen, Karen Blixens far. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

Vil I være med til fælles madlavning og fredagshygge i Venø Børne- og 

Ungdomshus? Alle er velkomne fredag den 14. oktober kl. 17:00.  

Tilmelding kan ske til en af undertegnede.  

/ Flemming Damgaard, tlf. 50 39 57 15 og Morten Gjern, tlf. 21 60 90 53 

 

 

VENØKUNST I LEMVIG 

To Venøkunstnere udstiller i Kammergallariet i Lemvig fra den 13. til den 

26. oktober. Karin Kristensen udstiller sine sidste nye malerier og Per Ve-

stergaard viser sine nyeste skulpturer. Kom og besøg os i Lemvig.  

 Se vores plakat på færgen.  

/ Karin Kristensen og Per Vestergaard  
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DET  SKETE 

UDLANDSKORRESPONDENT: BONJOUR PÅ VENØ 

Så er jeg i gang med endnu et semester i Dijon, Frankrig.  

 Vi startede med en sportsdag, og det var rigtig hårdt, jeg kunne næ-

sten ikke gå de følgende dage. Derefter begyndte vi så med "normale" fag 

om handelsetik, corporate governance og marketing/kommunikation.  

 De første uger havde vi 30 grader, men det sluttede brat og pludselig 

var vi nede på maks 15! Heldigvis melder den kommende weekend om dej-

ligt efterårsvejs med op til 24 grader.  

 Jeg bor på et slags kollegium, det er et socialt sted med mange søde 

mennesker fra hele verden. Vi observerer hinandens madvaner, og jeg har 

blandt andet fundet ud af, hvor nemt det er at lave miso suppe (lækkert!). 

Billederne er fra vores lokale park/botaniske have "Jardin Arquebuse" og 

søen "lac kir". 

/ Nina Frimodt Jensen, pt. Dijon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat:  

VENØ OG DE SOCIALE MEDIER 

Efter færgeuheldet i august har enkelte af de sociale medier været belastet 

af giftige udsagn om Venø, færgeforbindelsen og medarbejderne på over-

farten. 

 Det står frit for enhver at vælge bopæl på Venø. Men det er ikke 

fremmende for hverken bosætning eller turisme, når Venø sværtes til på 

sociale medier. Og værre bliver det, når medarbejdere og/eller færgeover-

fart udsættes for usaglig og personlig kritik. 

 Struer Kommune har siden færgeforbindelsen blev kommunal i 1970 

tilbudt venøboerne dialog om kvalitet, service og priser. Det sker gennem 

det rådgivende udvalg, som venøboer-

ne kan vælge repræsentant til. Jesper 

Olesen, Riisvej 22, er for tiden venøboer-

nes repræsentant og kan kontaktes, når 

venøboerne har både spørgsmål, kritik 

og ønsker til færgeoverfarten. 

 De frustrationer, der blev formid-

let via sociale midler, kunne være fjernet 

ved at benytte den eksisterende kanal 

for dialog. Det skylder vi medarbejderne 

og Venøs omdømme. 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstenet  

søpindsvin 

Søpindsvinene var en af de dy-

regrupper, som overlevede den 

store masseuddøen, der udryd-

dede dinosaurerne for ca. 66 

mio. år siden. På samme måde 

som i dag var de gode til at til-

passe sig det miljø, de levede i – 

om det så krævede, at de skulle 

grave sig ned i havbunden eller 

balancere på havbunden ved 

hjælp af deres pigge. 

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

Fotos: Nina Frimodt Jensen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

HISTORIER OG SKRØNER 

FRA FÆRGEFARTEN 

Onsdag den 2. november  

kl. 19:30 inviterer VenøBoen til 

fortælleraften i spisesalen på 

Venø Efterskole. Her vil Thorkild 

Brosbøl fortælle om: 

 Færgefartens historie 

 Overfartslederens arbejde 

og færgens drift 

 Historier og skrøner fra 

overfarten 

 

Vi serverer kaffe/the og kage, og 

der er gratis entré. Alle er velkom-

ne til en spændende aften. 

/ VenøBoen  

— Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

 

Det deltagende politi- og helikopterfolk. 

VENØ HAVNEHUS OG CAFES FREMTID? 

Sejl- og turistsæsonen går på held efter en våd og kold periode, men sep-

tembervejret viste sig heldigvis fra sin gode side. Der er gode og tilfredsstil-

lende tal både for gæstesejlere, men også fastliggere. 

 Ole Andreasen, der har forpagtet Havnehuset fra juni til oktober, har 

valgt at stoppe. Vi takker for indsatsen. Fremtidens drift og virke er derfor 

uvis. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for turister, sejlere og øboere, at 

der er en god drift af Havnehuset. Venø Havn vil gerne invitere øboere og 

andre interesserede til at deltage i en gruppe, der skal forsøge at finde en 

løsning på, hvordan huset kan drives, og hvem der skal drive det. Vi ved, at 

der sidder mange med gode idéer og måske kontakter til en fremtidig drift 

af Havnehuset. Onsdag den 12. oktober kl. 19:30 vil vi afholde et mø-

de på Venø Efterskole. Det er Venø Havns håb, at vi ved fælles hjælp kan 

finde en mere permanent og levedygtig løsning. 

/ Venø Havn — Ulf Ipsen 

 

 

POLITIØVELSE 

Torsdag den 22. september nød Midt- og Vestjyllands Politi endnu en gang 

godt af Venøs gæstfrihed, da øen lagde jord til en kort, men intens politi-

øvelse. Vi ville gerne øve et scenarie, hvor det var svært at komme til på 

normal vis, og hvor vi i dette tilfælde gjorde brug af helikoptere. Der blev  

benyttet fire helikoptere, så det har 

utvivlsomt afstedkommet en del støj 

mm. Vi vil selvfølgelig beklage, hvis 

støjen har været til gene for nogen, 

men det har stor værdi for politiet at 

træne i et så realistisk miljø som mu-

ligt, og her er Venø perfekt. Både i 

placering og udseende samt mulig-

heder for at kunne lande mm.  

 Der skal fra Midt- og Vestjyl-

lands Politi derfor lyde et stort tak – 

og forhåbentlig på gensyn en anden 

gang. For vi vil rigtig gerne komme 

hos jer igen. 

/ Henrik Høgh-Poulsen, indsatsleder 
Foto: Midt– og Vestjyllands Politi 

Foto: Jan Bendix Arkivfoto 
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DET  SKETE 

GODDAG TIL VENØ 

Så er vi endelig flyttet til Riisvej 20! Vi 

havde i lang tid ønsket os en bolig med 

udsigt til vand og faldt for udsigten fra 

Riisvej. Det tog lidt tid at få solgt huset i 

Holstebro, men nu er det endelig lykkes. 

 Vi er begge to født øboere. Ingrid 

er fra Erslev på Mors, og Erling kommer 

fra Hammerfest, beliggende på øen  

Kvaløya i det nordligste Norge. Så det at være ”øbo” og afhængig af færge 

er ikke noget nyt for os.  

 Ingrid arbejder som fysioterapeut i Regionen og Erling er lærer i Se-

vel. Vi har to piger, Thea (19) og Solveig(23). Thea har også skiftet adresse 

til Venø, men er for det meste i Holstebro. 

 Den første tid på øen har været meget positiv og rig på oplevelser. 

Gode naboer har ønsket velkommen, vejret har været sommerligt, og vi har 

badet flere gange i fjorden. Og vi nyder det! Det eneste, der har drillet, er 

færgen og dens mekaniske problemer/udfordringer, men det venlige fær-

gemandskab gør et stort stykke arbejde for, at vi skal komme frem og tilba-

ge til øen.  

 Så vi er lykkelige for at bo her på Venø, og vi håber, at vi med tiden 

vil lære mange af ”de indfødte” at kende.  

/ Ingrid Korsgaard og Erling Roseth, Riisvej 20 

 

 

MASSER AF KØD 

Vi har nyslagtet kød på frost. Oksemørbrad, højreb og entrecote. Derud-

over har vi vildtpølser på lager. Alt sælges i øjeblikket med 10 % rabat i for-

hold til prisen på de enkelte pakker. Vi slagter snart igen nogle kalve. Er du/I 

interesseret i at købe ¼ kalv, så giv os besked. 

 Interesserede kan kontakte os på mail: soenderskov@venoe.dk eller 

via sms til 22 22 53 18. I kan også her give besked, om I ønsker at komme 

på vores distributionsliste, når vi generelt sender besked ud om salg af kød. 

/ Bente Bjerre og Hans Peter Jensen, Sønderskovvej 9 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Denne dag, et liv 

- om Astrid Lindgren 

af Jens Andersen 

Forlag: Gyldendal 

ISBN-13: 9788702151268 

 

Hendes børnebøger er kendt 

og elsket i hele verden. Den lidt 

naive pige fra Vimmerby fik som 

17-årig i hemmelighed et barn. 

Det svigt, hun følte, hun havde 

begået over for dette barn ved 

at efterlade ham nogle år hos 

en plejefamilie på Håbets Allé i 

Brønshøj, hjemsøgte hende re-

sten af livet.  

 Astrids styrke som børne-

nes fortæller var, at hun mødte 

dem i øjenhøjde og altid tog 

deres parti. En gribende bog, 

gennemresearchet af Jens An-

dersen og meget fængslende 

skrevet om en kvinde, der fik 

succes, men for hvem dette ikke 

var vigtigt.  

 

Bedømmelse:  

Foto: Gertrud Damgaard 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

TRAVL WEEKEND  

Den sidste weekend i september var vanen  

tro en travl weekend med mange besøgende 

på Venø Efterskole.  

 Lørdag var der fint fremmøde til den årlige forældredag, hvor foræl-

drene blandt andet fik lov at opleve vores linjefag sammen med eleverne. 

Der blev skrevet, klatret, surfet, sejlet og roet kajak til den store guldmedalje. 

Sang, snak, mad og hygge er også en vigtig del af arrangementet, og det 

nåede vi også i rigt mål.  

 Søndag var det den årlige efter-

skolernes dag med åbent hus for poten-

tielle kommende elever. Der var ikke 

rekordfremmøde, men jeg er sikker på, 

at de, der kom, har fået et godt indtryk 

af både øen og efterskolen. Begge dele 

viste sig fra den bedste side i det flotte-

ste solskin. 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

 

HJEMME HOS OS 

Tirsdag den 4. oktober kl. 19:30 inviterer venøboere årets efterskole-

elever på den traditionelle Venø Kaffe. Det er stadigvæk muligt at ”åbne 

dørene” ved at kontakte info@venoe-efterskole.dk.  

/ VenøPosten — Red.  

 

 

SANGAFTEN 

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 15. november, hvor venøboerne invi-

teres til Sangaften på Venø Efterskole med fællessang og hyggeligt sam-

vær. 

/ Claus Regli — Venø Efterskole 

 

 

SÆSONÅBNING I VENØ MUSIK 

Det blev New Orleans 

jazz, der ramte Venø på 

efterårets første koncert, 

som var med Esben Just. 

 Flere udenøs gæ-

ster havde fundet vej – 

og Christian Mortensen 

”fangede” stemningen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til 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: Christian Mortensen 

Foto: Venø Efterskole 



12  

 

2. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

4. oktober kl. 19:30 Venø Kaffe, efterskoleelever besøger private hjem 

5. oktober kl. 19:30 Foredrag: Tom Buk-Swienty, Venø Efterskole 

6. oktober kl. 19:30 Generalforsamling i VenøBoen, Venø Efterskole 

9. oktober kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

12. oktober kl. 19:30 Møde om Havnehusets fremtid, Venø Efterskole 

14. oktober kl. 17:00 Fredagsklub for voksne, Børnehuset 

16. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

20. oktober  kl. 15:00 Limfjordsfortællinger v/Ove Bjerre-Pedersen, 

  Venø Kirke 

23. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

25. oktober  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Præstegården 

28. oktober kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 

30. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

 

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 1. og 29. oktober kl. 13:00 

VENØ  I  OKTOBER 

 
 
 
 

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

senest den 23. oktober 
 

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: Christian Mortensen 


