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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. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Graver, Struer kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder Lene Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Organist Julia Tabakova 

 

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 

JONAS I HVALENS BUG 

Fortællingen om profeten Jonas er en ganske lille historie. Den fylder kun to 

sider i den danske bibel. Ikke desto mindre er det en fortælling, der altid har 

spillet en stor rolle i både jødisk og kristen religion og kultur.  

 Fx har den kendte danske sanger Allan Olsen en sang, der meget 

sigende hedder ”Er det mig der lyver”. Den er fra 1992, og en verslinje ly-

der: ”Da Jonas lå i hvalens bug / og så sig lidt omkring / var det første han 

tænkte anstændigvis / - hvordan kom jeg egentlig herind?”. Allan Olsens 

sangtitel anslår temaet i Jonasfortællingen, for den handler om sandhed 

eller løgn. Den handler om, hvordan vi forholder os til tilværelsen. Har vi et 

sandfærdigt eller et løgnagtigt forhold til livet? 

 På nettet kan man finde et fotografi af prædikestolen i en stor kirke i 

byen Reinerz i landområdet Schlesien, der ligger mellem det nuværende 

Polen og Tjekkiet. Prædikestolen er et imponerende træskærerarbejde fra 

1730. Den er udformet som intet mindre end en hval. Hvalen er bemalet og 

forgyldt og placeret sådan i kirkerummet, at der er plads til hvalens hale. 

Halen er udformet i facon som en palme og peger hen på det himmelske 

Paradis’ palmeagtige træer. 

 Hvalens gab er det sted, hvor præsten står og holder sin prædiken, 

og her er hvalens tænder synlige over ham. På hvalens krop sidder fint ud-

skårne engle med opslåede bibeltekster. Og ovenover, fra hvalens hoved, 

er den vandstråle, som en hval med jævne mellemrum udsender, udformet 

som en søjle med kendte figurer fra evangelierne og fra kirkehistorien. 

Øverst oppe på vandsøjlen er Kristus fremstillet i strålekrans. 

 Det er en ejendommelig og mageløs prædikestol. Selve det, at den 

findes, røber for os, at Jonasfortællingen har spillet en betydelig rolle i kri-

sten forkyndelse. For det at være i kirke – det kan sammenlignes med som 

Jonas at være i havdyrets bug. For først nede i hvalens bug kom Jonas jo til 

erkendelse om sig selv og sit liv. På trods af sig selv og først nede på tilværel-

sens bund begyndte han at begribe lidt af sandheden om sig selv og sit liv. 

Det er også meningen med en kristen gudstjeneste. 

 Og hver gang præsten skal op på prædikestolen dernede i Schlesien, 

så skal han bevæge sig op igennem hvalens bug for at holde sin prædiken 

deroppe i gabet. Denne opstigning gennem hvalens bug skal fungere som 

en påmindelse om både lidelse og fryd, som er forbundet med fravær af 

løgn og tilstedeværelse af sandhed, der gjaldt for Jonas. Dybest set er det 

hensigten med enhver kommunikation med Gud. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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JULEGAVEIDÉ ? 

En ny bog om Danmarks Kirker er 

netop udsendt. Titlen er: 

Danmarks Kirker, XVIII 

Ringkøbing Amt, 2. bind 

ISBN 978-87-7602-149-8 

 

Værket er en del af Danmarks 

kirker, som Nationalmuseets eks-

perter har undersøgt og beskre-

vet sogn for sogn og amt for amt 

siden 1933. Ovenstående titel 

omhandler Gudum – Fabjerg – 

Resen – Humlum og Venø kirker. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

ET GAMMELT OG ET NYT KIRKEÅR 

Vi har netop afsluttet et kirkeår. Der går tanker tilbage, men bestemt også 

tanker frem på det nye kirkeår, dets udfordringer og opgaver. 

 Hjørnestenen er ganske sikkert gudstjenesterne. Højmesserne er de 

mest besøgte, og vi føler en trofast opbakning bag Per Mikkelsen. Men vo-

res sognestørrelse og samarbejde med Struer sogn afføder en del eftermid-

dagsgudstjenester, som ikke har helt den samme tilslutning, men her kan vi 

igen se fin støtte til vores egen sognepræst. Men det at have to præster fra 

Struer skal vi også være glade for, da vi på den måde kan opleve vidt for-

skellige gudstjenester. 

 Vores familiegudstjenester (fastelavn, skærtorsdag, høst og 1. søndag 

i advent) besøges flittigt af børnefamilierne, og børnene har en aktiv funk-

tion heri, som vi glæder os meget over. 

 Vi har sidst på året prøvet at få flere tiltag med hensyn til børnefamili-

erne med børnekor til høstgudstjeneste og spise/sang aften, men dertil har 

der ikke været tilslutning. Det har bl.a. bevirket, at menighedsrådet til for-

året vil indkalde til et sognemøde, hvor vi håber på gode input og inspira-

tion til aktiviteter i sognet. 

 Til menighedsrådsmøder og sogneaktiviteter har vi med stor tilfreds-

hed anvendt Havnehuset Venø. Menighedsrådet vil fremover deltage posi-

tivt i, at Havnehuset Venø kan forblive et aktiv for øens befolkning og for  

gæster på øen. 

 I dette kirkeår har vi fået fastansat en organist, Julia Tabakova. Hen-

des høje faglige og kunstneriske niveau er tydeligt, men selvfølgelig også 

anderledes end det vi har været vant til. Der er nok en tendens til hos man-

ge, at man gerne vil have det, som man plejer at have det. Derfor skal vi lige 

have tid til at lære hinanden at kende og forstå hinanden. 

 Arbejdet på kirkegården forestås på fortrinlig vis af Struer kirkegård. 

På kirkegården skal vi have fundet en løsning på lapidariet (de ”udgåede” 

sten), så de får en bedre måde at fremstå på, frem for at være hensat i en 

samlet gruppe i et hjørne af kirkegården. Struer kirkegård viser åbenhed 

over for spørgsmål, så derfor skal brugerne benytte sig heraf, hvis der er 

spørgsmål eller uklarheder. 

 Sydskråningen er den næste større opgave for Struer kirkegård. Pla-

nen er at få synliggjort kirkediget. Derudover skal dele heraf omsættes, hvor 

ekstern hjælp skal anvendes. Ekstern hjælp skal vi også have i kirkeskoven, 

hvor der i januar og februar bliver ryddet for ”uønskede” træer. Det vil give 

mere lys ind i skoven og der vil blive bedre udsigt mod vest. Sammen med 

det gode stisystem håber vi, at det vil medføre mere brug af skoven. 

 Kirkerenoveringen har ligget meget stille. Arkitekten har haft store 

opgaver på Glyptoteket. Men nu ser det ud til at lysne. Der forventes et revi-

deret udkast til renovering inden jul. Kirkerenovering håber vi vil blive den 

store opgave i det nye kirkeår. 

 Menighedsrådet ønsker alle et godt nyt kirkeår samt en glædelig jul. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

Foto: Preben Friis 
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MARGARETHA JAFFKES LUCIABRØD - LUSSEKATTE  

— ca. 24 stk. 

 

Ingredienser: 

100 g margarine 

100 g sukker  

1 æg 

500-600 g mel 

25 g gær 

2½ dl letmælk 

0,25 g stødt safran 

 

Pensling: 1 æg 

Pynt: rosiner 

 

Fremgangsmåde: 

Smelt margarinen og hæld mælken i. 

Når blandingen er fingervarm, røres gæren ud heri. 

Tilsæt sukker, safran og æg. 

Mel æltes i dejen lidt af gangen, til den bliver blank og smidig. 

Stil den til hævning et lunt sted med et klæde over i ca. ½ time. 

Ælt dejen godt igennem. 

Rul dejen ud i ”pølsestykker” (1,5 cm x 20 cm). 

Form ”pølsestykkerne” til spejlvende S’er ved at rulle ”pølsestykkernes” 

ender hver sin vej. 

Lad lussekattene efterhæve i 20 min. 

Pensel med sammenpisket æg. 

Pynt til sidst med en rosin i centrum af hver ende af lussekattene. 

Bages ved 225 grader i ca. 10 min. 

Afkøles på en bagerist. 

 

Tips: 

Kom et smut forbi Havnehuset og få en snak med Mette Jaffke om 11 andre 

måder, man bl.a. kan forme den svenske luciabrødsdej på. Fx ”Præstens 

hår” som de formede i hendes barndomshjem til den 13. december! 

 

Velbekomme! 

/ Ingrid Lang Hindkjær 

VENØ  MAD 

REGIONAL  

MADKULTUR 

Sammen med tre 

andre virksomheder 

i Struer Kommune er 

Venø Kartofler og 

Lam ved Pip Thoustrup, Nørskov, 

blevet optaget i gruppen af certifi-

cerede europæiske fødevarevirk-

somheder. 

Optagelsen blev fejret med over-

rækkelsen af diplom af borgme-

ster Niels Viggo Lynghøj på 

Grand Hotel i Struer, hvor også 

prøver på produkterne blev serve-

ret. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 

Foto: Kirsti E. Storinggaard 
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NYT FRA ENERGIGRUPPEN 

Opsætning af Venøs nye informations-

tavle er desværre udsat til januar, da 

NOE har vanskeligheder med at finde 

egnet måleudstyr til elforbruget . 

 De afholdte energimøder den 2. 

og 9. november var godt besøgte, og 

møderne har allerede affødt de første investeringer — og flere er på vej. 

 Venøs første 100 % energineutrale husstand er i projekteringsfasen. 

Læs mere i de næste numre af VenøPosten.  

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

NÅR DEN YNGRE GENERATION TAGER OVER 

Energigruppen glæder sig over, at ikke kun den 

”ældre generation” interesserer sig for besparelses-

projektet. Hos familien Damgaard på Havstokken har 

Karen taget opgaven alvorligt og har igangsat en 

ugentlig registrering af energiforbruget, så hele fami-

lien kan følge med og tænke over deres forbrug i det 

daglige.  

 Det ser vi som en lille forpremiere på den må-

ling og registrering, som NOE vil gennemføre for  

hele øen, og som vil blive vist på ”lysavisen” på Kleppen, når den sættes op i 

januar. 

 Indtil videre kan Karens idé være en inspiration for os andre. 

/ Energigruppen – Morten Gjern 

 

 

SPARETIPS 

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

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

MOSEGRISENE  

FORTSAT I AKTION! 

Skov- og Naturstyrelsen i Kloster-

heden fik den 20. maj en henven-

delse fra VenøBoen om hjælp til 

og godkendelse af udsættelse af 

lækatte. Siden henvendelsen har 

der som bekendt i september væ-

ret afholdt beboermøde, hvor 

emnet har været debatteret mel-

lem venøboerne og en repræsen-

tant fra Skov– og Naturstyrelsen. 

 Noget svar har VenøBoen 

ikke fået på sin henvendelse – 

formentlig fordi Skov– og Natur-

styrelsen er i et dilemma i forhold 

til ”forsigtighedsprincippet”. Det 

princip handler om at forhindre 

uhensigtsmæssige konsekvenser 

for naturen, som bekæmpelsen af 

de flittige mosegrise kan tænkes 

at give anledning til. Forsigtighe-

den synes at strække sig så langt, 

at ingen rigtig er i stand til at sige, 

hvad det er ”man” skal være ban-

ge for. 

 På beboermødet nævntes 

dog bevarelsen af en(1) ynglende 

dværgterne, som er registreret på 

Klovvig.  

 VenøBoen undrer sig over 

forventningerne til lækattenes 

sporsans, der åbenbart er så stor, 

at den vil føre direkte til dværgter-

nens rede. 

 Mon ikke snarere, at det 

manglende svar og den langsom-

melige sagsbehandling skyldes 

ulyst til at skabe løsninger? 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

Sparetip 7 

Efterisolering af loft. Hvis du har 100 mm isolering på loftet 

og tilføjer 250 mm ekstra isolering, vil du opnå en bespa-

relse på 3000 kWh pr. år eller 4000 kr. pr. år, hvis du har 

elopvarmning. 

Sparetip 8 

For at blive selvforsynende så er kombinationen af varme-

pumpe og solceller en god løsning. Hver husstand kan 

opstille et solcelleanlæg på 6 kWp, der kan producere om-

kring 5500 kWh pr. år, og dermed kan du producere en 

stor del af den strøm, du har brug for i din husstand. 

Foto: Preben Friis 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  FÆRGEFART 

KOM MED IDÉER OG FORSLAG TIL VENØ FÆRGEFART 

I slutningen af oktober var jeg inviteret til VenøBoens generalforsamling i 

forbindelse med et forslag, der var sat på foreningens dagsorden. 

 På mødet blev der lejlighed til at drøfte emner, der er kritiske for de 

daglige brugere af færgen. Sammen med de to ø-repræsentanter planlæg-

ger vi fra Venø Færgefarts side at invitere til et beboermøde i løbet af 1. 

kvartal af det ny år. Formålet er at præsentere fremtidens sejlplan, driftsni-

veau og lytte til brugernes idéer og ønsker til færgedriften efter nogle må-

neders drift og gennemførelsen af ændret sejlplan fra den 1. november. 

Derfor vil jeg gerne bruge ”julenummeret” af VenøPosten til at opfordre al-

le, der har forslag, idéer og ønsker til den fremtidige drift om at komme 

frem med dem, så vi kan få en fortsat konstruktiv debat om fremtiden for 

vores færgeforbindelse. 

 Af praktiske hensyn vil jeg være interesseret i at få så mange af idéer-

ne som muligt enten pr. mail eller skriftligt, så jeg sammen med ø-repræsen-

tanterne kan lave et interessant program for det kommende beboermøde. 

På forhånd tak. 

 Fra os alle på overfarten ønskes i en god jul og gode overfartsoplevel-

ser. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen, mail info@venoefaergefart.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeriet på havnen i højt tempo. Læs den indirekte opfordring til at hjæl-

pe med på færdiggørelsen på side 14. 

/ VenøPosten — Red.  

Færgetrafik  

i oktober 

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 17.074 .... 19.652 

Personbiler ............. 8.876 ....... 9.634 

Busser ......................... 396 .......... 472 

Lastbiler ...................... 172 .......... 190 

Gods (tons)................ 314 .......... 239 

Cykler .......................... 494 .......... 408 

Campingvogne ........... 26 ............. 18 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Preben Friis 
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VENØBOEN 

FÆRGEN UNDER LUP PÅ VENØBOENS GENERALFORSAMLING 

Mere end 35 venøboere deltog i VenøBoens årlige generalforsamling sidst i 

oktober. Fire emner har især præget arbejdet i foreningsåret. Det drejer sig 

om:  

færgeforbindelse 

Venø udviklingsplan 

forholdet til Venø Borger- og Grundejerforening 

energiprojektet 

 

Færgetemaet blev mødets ”varme emne”, og mange medlemmer stillede 

spørgsmål til overfartsleder Søren Adsersen, der var inviteret som gæst bl.a. 

på baggrund af et skriftligt forslag fra Laila og Peder Olesen. Søren Adser-

sen redegjorde for baggrunden og planerne og for de netop gennemførte 

ændringer i fartplanen.  

 Det rådgivende færgeudvalg — med Bjarne Tingkær, Peter Henriksen 

fra Venø Borger- og Grundejerforening og Søren Adsersen — tager initiativ 

til et beboermøde i første kvartal af 2011, når Venø Færgefart og venøboer-

ne er igennem ”indsejlingsperioden”. 

 Generalforsamlingen genvalgte Anker F. Jensen, Bodil Anker-Møller 

og Karin Christensen og bestyrelsen består derudover af: Niels Ramsdal Jen-

sen, Bjarne Tingkær, Annette Friis og Ove Bjerre Pedersen. Suppleanterne 

Niels T. Villadsen og Jan Bendix genvalgtes ligesom revisor Ryan Jensen.  

 Generalforsamlingen besluttede en kontingentforhøjelse til 125,- kr. 

for indeværende foreningsår.  

 Referatet fra generalforsamlingen kan læses på www.venoe.dk.  

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

 

 

LANDSPOLITIKERE STØTTER Ø-INITIATIV 

Skal man slutte ud fra de afsluttende politikerbemærkninger på repræsen-

tantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer i november, så er 

der bred interesse for formulering af en national ø-politik. Formålet med ø-

politikken er, at synliggøre samfundets interesse i ”at bevare og udvikle de 

små øer som levende helårssamfund”.  

 Ved repræsentantskabsmødet søgte deltagerne ved følgende over-

skrifter at give indhold til en politik:  

færgedrift 

offentlig service 

infrastruktur (bredbånd, mobilnetdækning, energiforsyning) 

kystsikring 

erhvervsudvikling (lånemulighed, planlovgivning) 

bosætning 

 

Alle øer har ønske om rammer for disse forhold. Løsningerne må derimod 

være forskellige på grund af øernes forskelligheder. 

/ VenøBoen – Jan Bendix 

Ø-RUNDEN? 

”Ø-runden” er det faste dagsor-

denspunkt på Sammenslutningen 

af Danske Småøers repræsentant-

skabsmøde. VenøBoen havde 

valgt at koncentrere sig om fire 

forhold, der har præget fore-

ningsarbejdet i 2010:  

Venø Færgen 

Venø udviklingsplan og 

igangsatte projekter 

halbyggeri ved Venø  

Efterskole 

Venø som CO2 neutral ø 

 

Yderligere oplysninger om mø-

dets indhold kan fås ved henven-

delse til undertegnede. 

/ VenøBoen  

— Jan Bendix, tlf. 40 42 21 05 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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JULETRÆSFEST 

Onsdag den 29. december kl. 15:00  

i Havnehuset Venø.  

 Nissemor og nissefar kommer på besøg. Vi 

skal danse om juletræ og synge og lege sammen 

med nissepigen.  

 Vi vil gerne vide, hvor mange børn og voks-

ne der kommer, så nissefar og nissemor har godter 

nok med til børnene og kaffe og kage til de voks-

ne. Tilmelding til undertegnede på tlf. 20 42 72 44 

eller mail mr@venoe.dk senest den 28. decem-

ber kl. 12:00. 

/ VenøBoen — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

FORMÅLET MED WWW.VENOE.DK 

På baggrund af debatten på generalforsamlingen har VenøBoens bestyrel-

se drøftet og fastlagt rammer for hjemmesiden. 

 Hjemmesiden skal bidrage med information om øens forenings- og 

erhvervsliv samt som kontaktmulighed mellem øboerne og verden omkring 

os. Hjemmesiden skal præsentere øen som samfund og turistmål.  

 VenøBoens hjemmeside www.venoe.dk er til rådighed for alle venø-

boere, og det er muligt at få sideplads stillet til rådighed for virksomheder 

og foreninger, og der er tilbud om gratis mailadresse på domænet: 

@venoe.dk for medlemmer af VenøBoen.  

 I forbindelse med redigeringen af vores hjemmeside har bestyrelsen 

vedtaget et sæt regler. Hjemmesiden må ikke bruges til at udstille uenighed 

mellem øboerne, og partsindlæg i verserende sager kan ikke lægges ud på 

hjemmesiden eller linkes til www.venoe.dk. I givet fald, vil der ikke kunne 

udgives eller linkes på www.venoe.dk. 

/ VenøBoen — Bjarne Tingkær 

 

FORSIDEBILLEDET! 

Adelbert Winther, født 1913 i 

Hamborg. Uddannet kunstner i 

Holland 1935-38.  

 Winther boede på Venøs 

sydligste spids i et lille gult hus. 

Her ernærede han sig som færge-

mand og kunstmaler. Han havde 

en lille jolle, som han roede med i 

al slags vejr den korte strækning 

mellem Kleppen og Venø.  

 Da han fraflytter Venø ta-

ger han kunstnernavnet A. W. 

Venø. Han dør i 1972 og er be-

gravet i Lyngby.  

 Billedet er købt af mine 

forældre midt i 1950’erne. 

/ Linda Ulfkjær 

VENØBOEN 
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DET  SKER 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL JUL I HAVNEHUSET 

Nu er Havnehuset ved at blive julepyntet. Gaver pakkes ind til den lille ud-

stilling på ”det runde bord”. Vin, juleøl, chokolader, hjemmelavede karamel-

ler og pebernødder, juleslik, kaffe, lammespegepølser, rødkål og meget an-

det godt kan købes. 

 Får du brug for at koble lidt fra midt i juletravlheden serveres hjem-

melavet gløgg og pebernødder helt uden stress og jag. 

 Tak for i år med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. 

/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

 

 

VINTERVARSEL! 

Den 28. november fik Venø vinterens første el-afbrydelse  

om morgenen. Først et par blink og derefter en afbrydelse  

på mindre en end time. Årsagen var angiveligt et udfald på 

højspændingsforbindelsen. 

 Afbrydelsen var samtidig ”en venlig hilsen” fra NOE om, hvor afhæn-

gig den enkelte forbruger er af forsyningssikkerheden. Lys, varme, vand, 

morgenkryddere og internetforbindelse bliver bare væk! 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

HVEM ER HVOR? - IGEN!  

Januarnummeret af VenøPosten bringer traditionen tro en oversigt over 

bestyrelsesmedlemmerne i Venøs mange foreninger og organisationer.  

 De enkelte foreninger opfordres til at maile: 

 

navne (evt. rolle) 

adresser 

telefonnumre 

eventuelt mailadresser  

 

til vp@venoe.dk senest den 23. december. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER 
 
 

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 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Havnehuset  Venø 
 

Hverdage fra kl. 14:30 - 17:30 
weekend fra kl. 14:00 - 17:00 
til og med den 23. december  

herefter lukket resten af måneden.  
Lukket søndag den 5. december. 

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 

www.havnehuset-venoe.dk 
havnehuset@venoe.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent mod forudbestilling  
af større og mindre selskaber. 

 
Julelukket fra den 13. december. 

 
Januar/februar/marts 2011 kun åbent 

mod forudbestilling af selskaber. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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”MØRKE RUM, MAN IKKE HAR ADGANG TIL!” 

Det udsagn kom fra forfatteren og litteraturprisvinderen Morten Ramsdal, 

da han i november besøgte Foredragsgruppen og Venø Efterskole. Om 

eftermiddagen blev Morten Ramsdal interviewet af lærer Steffen Kjær om 

”det at skrive bøger”, og om aftenen fortalte forfatteren om idé og indhold i 

sin seneste succesbog: Sumobrødre. Sumobrødre afspejler, som Ramsdal 

sagde, ”en bevidst upålidelig omgang med min erindring fra barndom-

men”. Det er de ”uovervågede rum” i forfatterens barndomsverden, som er 

beskrevet. Selv havde Ramsdal set, at rummene var ”skrumpet betydeligt 

ind” ved et besøg for nylig i sin barndoms forstadsby til Odense, Næsby.  

 Udover sine to hovedværker: Hundehoved og Sumobrødre, har 

Ramsdal skrevet børnebøger med samme motiver og dertil rigt illustreret. 

Begejstrede og kritiske læsere fik sammen med efterskoleelever, venøboere 

og mange udenøs gæster et inspirerende indblik i forfatterens verden. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

BRANDUDRYKNING 

Beredskabet på Venø har haft den årlige øvelse, hvor de frivillige brand-

mænd afprøver udstyr og bliver trænet i brandslukning. 

 De frivillige er følgende: Karl Askanius, Hans Peter Jensen, Lauritz Thy 

Jensen, Jens Krabbe, Dennis Borbjerggaard og Anders Ulfkjær. 

 VenøPosten har spurgt beredskabschefen i Struer, Birgitte Buskov, 

om den nye færge kan få indflydelse på beredskabet på Venø. Her tænkes 

bl.a. på, hvis det usandsynlige skulle ske, at færgen pludselig ikke kan sejle. 

Hertil svarer Birgitte Buskov: ”I følge færgen skulle vi nu ikke opleve situatio-

ner, hvor færgen ikke sejler på grund af vejret. Færgen er ekstra sikret, har 

to motorer og to af alt ting, og det skulle mindske risikoen for stop. Hvad vi 

gør, hvis færgen ikke kan sejle, ved jeg ikke endnu, men der er aftalt møde 

mellem færgen og beredskabet, så vi kan finde ud af behov og mulighe-

der”. 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

DET  SKETE 

 

 

 

 

 

SLUT MED AVISPAPIRIND-

SAMLING AF SPEJDERE 

Avisindsamlingen i november var 

den sidste af slagsen. Struer Kom-

mune har besluttet sig for æn-

dringer i affaldsafhentning, og 

det har betydet et farvel til den 

frivillige indsats fra spejderne, 

som også gav støtte til deres ar-

bejde. 

 Venøboerne har fra NVRaf-

fald fået brev om, at vi fra foråret 

får nye affaldscontainere – og de 

skal så tage sig af aviser og papir 

også! 

/ VenøPosten — Red. 

X 

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Hans Peter Jensen 
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UNDGÅ  

FROSTSPRÆNGNINGER 

Sidste vinter var der frostspræng-

te vandrør i mindst tre sommer-

huse på Venø. Der skal derfor 

lyde en opfordring til sommerhus-

ejerne om at huske at  

lukke for stophanen inden det 

bliver vinter og i  

øvrigt også, når huset står ubebo-

et i længere tid. Der kan løbe ad-

skillige kubikmeter vand ud i døg-

net fra et sprængt vandrør. Ud-

over at det koster en del penge, 

kan det også medføre omfatten-

de vandskader i huset. Så husk 

det nu! 

/ Venø Vandværk  

— Søren Lang Hindkjær 

DET  SKER 

FÆLLESSPISNING OG BANKO 

GIF inviterer i januar til fællesspisning og banko på  

Efterskolen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved  

den 21. januar 2011. 

 Vi efterlyser 3-4 m/k’ere, der vil hjælpe til/stå  

for madlavningen. Henvendelse til undertegnede på  

tlf. 97 86 81 71. 

 Nærmere oplysninger om arrangementet følger i januarudgaven af 

VenøPosten. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

 

Er der børn i alderen 6 - 13 år, som vil med til Bøvling Idrætsefterskole? DGI 

arrangerer idræt for sjov den 29. januar 2011. 

 Jeg tilbyder at tage med som voksen og håber, at der er mange børn, 

som vil med. Er der flere forældre, som har lyst til at deltage, så sponsorerer 

GIF betalingen. Det plejer, at være en rigtig sjov dag, så kom og vær med! 

 Tilmelding senest den 4. januar 2011 til undertegnede på tlf.  

97 86 80 34 / 30 20 84 34. 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

SVØMNING I 1. HALVÅR 2011 

Første svømmedag i den nye sæson bliver den 8. januar kl. 13-14 i Struer 

Svømmehal. 

 Kalender for halvåret bringes i VenøPostens januarudgave. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 
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JULESTUE 

Søndag den 21. november afholdt foreningen sin årlige julestue. Cirka halv-

delen af de fyrre deltagere trodsede det friske vejr og drog på vandretur 

med skytten, som viste og fortalte om skov- og jagtvæsen med aktuelle og 

fremtidige planer.  

 Imens var der kreering af diverse juledekorationer foran en buldren-

de pejs med kyndig opbakning af dem, der fandt det mest fornuftigt, at bli-

ve inden døre og smugsmage kroens lækkerier. 

 Frokosten blev i år leveret af Venø Kro, og den var så god og rigelig, 

at det ikke lykkedes at få en eneste klage (det skulle da lige have været over-

bespisning). Som sædvanlig blev der sunget af karsken bælg, og bankospil-

let, ingen ønsker at gå glip af, overgik alles forventninger med dyngevis af 

formidable præmier. 

 

Færgedrift 

Som alle ved gennemføres der p.t. en prøveperiode med en del ekstra-

afgange. Vurderinger af dette samt forslag og ønsker tænkes diskuteret på 

et beboermøde i begyndelsen af det nye år. I mellemtiden er man velkom-

men til at kontakte sin forening eller færgeriet direkte – helst på skrift – hvis 

der er ting, som inden dette møde skal undersøges og overvejes. 

 Overfartslederen var gæst på VenøBoens generalforsamling. Vi har 

givet udtryk for, at det ville være mest formålstjenligt for alle, at beboernes 

dialog med færgeriet løbende foregår i fællesskab, og ikke i de enkelte for-

eninger. Fuldstændig i lighed med vores holdning om fx udviklingsplaner 

for Venø. 

 

Aktuelle tiltag 

Foreningen er for tiden i gang med at revurdere og opdatere de forskellige 

forslag til vandreture på Venø. I samme forbindelse renoveres de udsatte 

borde-/bænkesæt. Vi har indledt et samarbejde med Bremdal Borger- og 

Grundejerforening og Strandbjerggårdparkens Grundejerforening, hvor vi 

vil undersøge, om der i fællesskab kan laves planer og findes penge til for-

bedrede trafikforhold for gående og cyklende imellem færgelejet og Struer. 

 Endelig kigger vi på, hvor og hvordan der kunne etableres formelle 

planer for helikopterlandinger m.v. på Venø. 

 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 40 20 00 10 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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SAGATUR  2011 

Sagaturen til Island finder sted fra onsdag den 13. 

juli til onsdag den 20. juli 2011 og koster 10.000 

kr. pr voksen og 5.000 kr. pr barn.  

 

Inkluderet i prisen er: 

Transport Venø/Billund t/r 

Flybilletter Billund/Keflavik t/r 

Transport med bus i Island 

7 gange overnatning med morgenmad 

5 gange frokost fra dag 2 til dag 6 bestående af 

”smør selv” fra hotellet 

Aftensmad de 5 første dage eksklusiv drikkevarer 

Entré til Njals Museum, Snorrastofa Museum, 

Egils Museum og Den Blå Lagune 

Reykjavik Welcome Card, der giver fri adgang til 

de fleste af Reykjaviks museer, svømmehaller og 

bybusser, ligesom det giver rabat på hvalsafari 

med mere. 

 

Vær opmærksom på, at prisen er sat med forbehold for 

ændringer i valutakurs og antal tilmeldinger. 

 Tilmelding skal ske via e-mail til: 

skafti@proenergi.dk indeholdende deltagerens fulde 

navn, CPR-nr. og adresse. I kraft af at vores samarbejds-

partnere i Island kræver et depositum, når vi bekræfter 

rejsen, er første betaling 1.500 kr. pr person. Indbeta-

ling skal ske på rejsekontoen reg.nr.: 9116 kontonr.: 

513156 og fungerer som den endelige bekræftelse for 

deltagelse i rejsen. 

 

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er den 

10. december 2010. 

 

Ud over at vi ser frem til at modtage alle jeres tilmeldin-

ger, vil vi minde jer om det næste møde tirsdag den 

8. februar 2011 i Havnehuset, hvor Per vil gå i dyb-

den med Egils saga. 

 

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål eller proble-

mer med den elektroniske tilmelding. 

 

Med venlig hilsen 

Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva M. Jaffke 

 

 

 

TUREN — DAG FOR DAG 

 

Dag 1: Afrejse fra Venø til Billund kl. 09:00. I Keflavik bli-

ver vi afhentet i bus, som kører os til det første overnat-

ningssted Grimsborgir tæt ved Selfoss, hvor vi overnatter 

de tre første nætter. 

 

Dag 2: Temaet er Njals Saga, og vi kører først til Njals 

Museum. Derefter tager bussen os med i Njals fodspor i 

området, hvor vi besøger de mest omtalte steder i saga-

en. Der bliver også tid til at udforske Seljalandsfoss — 

vandfaldet vi kan gå bag om. 

 

Dag 3: Vi begiver os fra Grimsborgir ud på turen ”Den 

Gyldne Cirkel” med vandfaldet Gullfoss, det 30 meter 

høje kogende springvand ved Geysir og nationalparken 

Þingvellir. 

 

Dag 4: Vi kører fra Grimsborgir til vores andet overnat-

ningssted i Borgarnes. På vejen besøger vi blandt andet 

Reykholt, hvor Snorri Sturluson boede, og Deildatungu-

hver, som er en varm kilde, der giver 180 liter kogende 

vand i sekundet. 

 

Dag 5: Temaet er Egils Saga, og vi skal undersøge, om 

Egils Saga kun var en skrøne, eller om vi kan finde levn 

fra hans tid. Derefter kører bussen os til vores overnat-

ningssted, Fosshotel Baron, i Reykjavik, hvor vi overnatter 

de resterende nætter. 

 

Dag 6: Den sidste dag i bussen udforsker vi Islands syd-

vestlige hjørne, hvor vi kører fra Reykjavik forbi søen Klei-

farvatn, boblende mudderhuller, delte kontinentalplader 

og ender i Den blå lagune. 

 

Dag 7: På egen hånd i Reykjavik. 

 

Dag 8: Hjemrejse med ankomst på Venø kl.15:00. 

Foto: Eva M. Jaffke 



14  

TRAVLHED PÅ HAVNEN! 

Jeg har for nylig læst om en mand, der finder det sin ret og pligt til stadig-

hed at kritisere, provokere og reagere på, hvad andre arbejdsomme og kre-

ative mennesker sætter i værk. Selvom bestyrelsen for Venø Havn har mere 

travlt end nogensinde, undrer det Hr. Bendix, at havnestyrelsen ikke delta-

ger i Havnehus-arbejdsgruppens (HH) arbejde. Dette virker påfaldende, når 

styrelsens næstformand, Nisse, har været medlem af gruppen siden dens 

oprettelse, men at han lige så påfaldende har været uvidende om flere af 

gruppens dispositioner. 

 Om havnestyrelsen er idéforladt, som Jan synes at indikere, må bero 

på en vurdering, men der har ifølge referaterne været 67 mere eller mindre 

mærkelige idéer på bordet i 2009/10. Nogle er realiseret, nogle indtil videre 

umulige, andre endnu ikke gennemført og visse måske slet ikke ført til pro-

tokols. Der er udarbejdet et stort projekt, som er 100 % finansieret, og ikke 

belaster havnens og/eller øboernes økonomi. På trods af et kæmpefald i in-

teressen for at stille sin arbejdskraft til rådighed, tror bestyrelsen stadigt på 

såvel gennemførelse som realisering af alle de projekterede mål.  

 Det er en fornøjelse, en ære og en stor tilfredsstillelse at sidde i en så 

arbejdsom og dygtig bestyrelse som havnens, men det er tidskrævende, så 

man bør vel kun påskønne, at der er dannet en ekstern HH-gruppe som 

supplement. Måske ville fx efterskolen også påskønne, at nogen startede en 

lignende gruppe til støtte for deres bestyrelse. 

 Men hvis Ole Jensen synes, at havnestyrelsen fortjener et fjorten-

punkts smædeskrift (se indhold på:  www.venohavn.dk/image/Dokument/ 

14pkt230810.pdf   / Red.) eller Hr. Bendix byder op til manipulation eller de-

bat med ”Idémangel…. Eller?”, kunne jeg da godt – sikkert med urette – fri-

stes til at overveje en sammenhæng med, at havnestyrelsens seks medlem-

mer (ud over bestyrelsesarbejdet) indtil videre har erlagt omkring 2.000 fri-

villige projekttimer, resten af Venøs 190 beboere har klaret knapt det halve, 

og de to ivrigt debatterende herrer har tilsammen klaret cirka NUL. 

 Hvis havnestyrelsen gør et godt eller bare acceptabelt arbejde, ville 

det være rimeligt og naturligt, at den fik opbakning. Hvis den skønnes at 

være så dårlig, som de fleste udtalte kommentarer desværre kunne tyde på, 

forstår jeg slet ikke, hvorfor Venø ikke får standset arbejdet med en fyring af 

havnestyrelsen. Måske er det bare en god/dårlig idé…. eller? 

/ Peter Henriksen, Tangvej 6 

Udendørsaktivitet: byggeprojekt. 

 

Indendørsaktivitet: ”Volly” i Havnehuset. 

DEBAT 

Foto: Peter Henriksen 

Foto: Preben Friis 
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KIMMINGEN 2, HOSPITALET 

MATRIKEL NR. 12K  —  BYGGEÅR: 1827 

 

Hvem? 

Huset er et af Venøs historiske huse. Det er opført i 

mursten, hvidkalket og har stråtækt valmtag. Huset 

er ombygget i både 1995 og 2001.  

 Huset har i sin levetid haft mange navne: Æ 

Fattiggård, Asylet, Hospitalet og Kommunehuset.  

 I 1970 overtog Struer Kommune huset, der i 

dag ejes af Diana Rosenkrands, Oddense, der over-

tog det efter sin far, Niels Peter Winther Christensen 

i 1994. 

 

Og så lidt historie… 

”Det var eventyrligt at leve i det lille Fiskerhus – lav-

loftede stuer, småbitte Vinduer og den brede Fjord 

få skridt fra Dørtærskelen, lidt brusende altid syn-

gende en eller anden melodi” citeres Elise Constan-

tin-Hansen i 1883 for at have skrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENØ  HUSE 

 

 

Det fremgår af bogen om hende: ”Jomfru i fugle-

ham”, hvorfra hendes maleri er gengivet. Hun hav-

de lejet ”Hospitalet” og beboet det i forskellige peri-

oder. 

 Huset har dog, som dets forskellige navne 

antyder, også haft andre og mere socialt barske 

anvendelser.  

 En af Venøs nu afdøde beboere Valborg 

Christensen, der boede på Sønder Vejsbjerg, har 

fastholdt ”Hospitalet” i en lille serie af Venø huse, 

som hun malede på porcelæn. 

 

/ Axel Steenkjær  

(forkortet af red. efter aftale) 

 

 

 

”Hospitalet” — ”Æ Fattiggård” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskerhytte, 1883 

Foto: Preben Friis 
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Månedens foto: Preben Friis 
 

VENØ  I  DECEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. december kl. 19:00 Julematiné, Venø Efterskole 

5. december  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

10. december  Tilmelding/betaling til Sagaturen til Island 2011 

12. december  kl. 19:30  De 9 læsninger v/ Per Mikkelsen 

18. december kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

19. december  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

23. december  Foreningsoplysninger sendes til vp@venoe.dk 

24. december  kl. 16:00 Juleaften v/ Per Mikkelsen 

25. december  kl. 10:00  1. juledag v/ Per Mikkelsen 

26. december  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

29. december kl. 15:00 VenøBoen afholder juletræsfest i Havnehuset  

  Venø (tilmeld. 28/12) 

1. januar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

 

 

Lektiecafé: i Børnehuset, den 6. og 13. december — kl. 16:15 til 17:30 

Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 

GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, tirsdage kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, mandage kl. 14:00 

VENØ  I  DECEMBER 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2011 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. december 
 

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 21. december. 
 
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, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan 
Bendix og Bettina Kjær. 
 
Trykning: Jan Bendix a/s. 
 
www.venoe.dk/venoeposten 
 
 
Venø-kalender 
På www.venoe.dk findes en årskalen-
der med alle registrerede ø-aktiviteter så 
langt frem, som arrangørerne indmel-
der dem. Brug kalenderen som værktøj 
i planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
menttidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — red.  

Foto: Preben Friis 


