August 2017
Forenings– og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ SOGN
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 Kirsten Yde,
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk
Graver, Struer Kirkegård,
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
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
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TRAVL JULI I VENØ KIRKE
Juli måned er altid forbundet med høj aktivitet i Venø Kirke, idet der er
mange besøgende. Det kan vi også se på antallet af udleverede brochurer
om Venø Kirke. Der er trykt 1800 eksemplarer, og det svinder godt i dem.
Når vi spørger tilfældigt, siger mange, at de kommer, fordi de gerne vil se
den nyrestaurerede kirke.
Jeg mødte en dame med cykelhjelm. Hendes mand havde sendt
hende over i kirken, som de havde besøgt for 20 år siden. Han var gået på
toilettet og gad ikke se kirken, da han huskede den som mørk og trist. Jeg
kom i snak med damen. Det tog længere tid end mandens toiletbesøg.
Utålmodigt kom han over i kirken og var solgt. Hvilket syn. Han var meget
begejstret. Det er også det indtryk vi får, når vi taler med gæster til kirken.
Solnedgangsmusikken trækker udenøs til
Der er indtil nu afholdt fire af de seks koncerter i år. Der har været 50-65
tilhørere pr. gang. Koncerterne tiltrækker mange gæster udefra. Skønsmæssigt 75 %. Nogle kommer kun for koncerten, andre kombinerer det med en
tur rundt på øen eller et besøg på kroen.
Konceptet, som Jørgen Anker
Jørgensen skabte for snart 30 år siden,
holder stadig. Koncerterne indgår i en
kort andagt med tekstlæsning og Fadervor samt to fællesalmer. Sommerens
sidste koncerter er den 3. og 10.august.
Se kalenderen, i Ugeavisen og på venFoto: Ove Bjerre-Pedersen
oe.dk.
Morgengudstjenester – kaffe og fremvisning
I juli måned holdt Per Mikkelsen ferie, og julis morgengudstjenester kl.
08:30 blev varetaget af Karen Togsverd Hansen og Thorkil Lundberg. For at
øge antallet af kirkegængere har vi kombineret gudstjenesten med efterfølgende kaffe og rundvisning.
Der har ved de tre afholdte gudstjenester ikke været flere kirkegængere. Kun en enkelt har taget hele pakken. Ellers er der kommet gæster til
kaffen og rundvisningen, i gennemsnit
Foto: Ove Bjerre-Pedersen
ni. Nogle har været på ferie på øen,
men der var også en familie fra Uggerby
ved Hirtshals, som var kørt hjemmefra kl.
06:30 for at køre direkte til rundvisning.
Derudover har der været en del
særgudstjenester for øens to lejre. Søndag den 16. juli var det fx Silkeborg
KFUM, der havde deres ”Simon Peter”
med til gudstjenesten efter fiskedræt.

...
Per Mikkelsens første 10 år
Den 10. juli var Per Mikkelsen på ferie, men samme dag
havde han også 10 års jubilæum som sognepræst ved
Venø Kirke. De seks års tro tjeneste, som Brorson fordrede ved oprettelsen af præsteembedet i 1750, er veloverståede. Per har tit sagt, at han blev i embedet indtil restaureringen var tilendebragt, og Menighedsrådet har ”bevidst” trukket restaureringen ud for at
holde på ham. Det har været 10 gode og inspirerende år for øen, sognet
og Menighedsrådet med Pers engagement. Vi ser frem til, at Per bliver i
embedet flere år endnu. Det markerer vi i forbindelse med højmessen
den 20. august kl. 10:00, hvor der efterfølgende er et mindre traktement. Samtidig præsenterer vi det nyindrettede kapel.
Kapellet nyindrettet
Foto: Ove Bjerre-Pedersen
Kapellet er sjældent i brug. I de 10 år Per har været præst, har det kun været brugt en enkelt
gang eller to. Derfor har vi indrettet rummet, så
det både skal fungere som kapel, men også vise
noget af Venø Kirkes historie.
Den tiloversblevne messingkrone vil være
den nye loftsbelysning. Gudrun Christensens alterbort er blevet indrammet og danner en frise
på 350 cm. Antependiet med korsmotivet lavet af Inge Milling er ligeledes
blevet indrammet. Derudover vil den syvarmede lysestage også få sin plads
i kapellet. Endelig er der monteret to af de gamle kirkebænke i rummet. Det
er meningen, at der normalt skal være åbent til kapellet.
Farvel og tak til Karen Togsverd Hansen
Sognepræst Karen Togsverd Hansen har fra den 15. august fået nyt embede i Skæring Sogn. I de 10 år Karen har været sognepræst i Struer, har hun
også haft gudstjenester på Venø, når vores egen præst har haft fri.
Karen havde sin sidste gudstjeneste i Venø Kirke søndag den 23. juli,
hvor hun takkede menigheden, medarbejderne og Menighedsrådet for samarbejdet,
og for at hun måtte opleve, at kirken blev
færdigrestaureret.
Fra Venø Sogn og Menighedsråd
skal der lyde en stor tak for samarbejdet og
alle gode ønsker for Karen i det nye embede, samt for familien.
Karen Togsverd Hansen holder afslutningsgudstjeneste søndag den 27. august
kl. 10:00 i Struer Kirke.
/ 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 medlemskab skal ske til Mette Jaffke, tlf. 23
27 22 99. 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: Venø Menighedsråd
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DET SKETE
APOSTLEN
”JACOB DEN ÆLDRE”

I kunsten bliver Jakob gengivet som
pilgrim med vandrestav, kalabas samt
muslingeskal (Ibskal).
Han skal have virket som apostel i
Syrien og Judæa.
Jakob blev henrettet i år 44 under
Herodes. Den første af Jesus apostle
som led martyrdøden.
Legenden fortæller at han på mirakuløs vis, efter sin død, blev ført af havet til den Nordspanske kyst, hvor hans
jordiske rester er hensat i den store
katedral i Santiago de Compostella.
I dag valfarter/vandrer pilgrimme
fra hele verden til denne katedral.
Jakob er blevet Spaniens skytshelgen.

Tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Mortensen

”SOM AT FÅ UDVIDET SIN FAMILIE…”
Sådan beskriver Linda Mortensen sin første
tid som venøbo.
Linda har valgt at slå sig ned på Venø
efter en tid at have boet i Herning. Linda
arbejder i et ressourceteam i Holstebro Kommune, som vejleder institutioner for børn i
alderen 0-6 år, der har særlige problemer.
Foto: Jan Bendix
Linda slog hurtig til, da et vennepar
med sommerhus på Venø fortalte om muligheden for at leje hus på øen.
Men sommerhuset er ikke nok for Linda. Hun vil bo på Venø, som hun kender fra bl.a. et lejrophold som barn på Firbjergsande. Linda vil have sit eget
sted.
”Vand trækker – og Venø byder sig til” siger Linda i en samtale med
VenøPosten.
Linda er lige vendt hjem fra sit livs første højskoleophold, et kursus
for forfattere afholdt på Vrå Højskole. Kursusvalget er ikke nogen tilfældighed. Linda har for år tilbage udgivet den selvbiografiske beretning: På begge sider af bordet - om at være mor til et handikappet barn og samtidig være pædagog.
Nu har Linda fået lyst til at gå videre med skriverierne. Linda vil være
blogger og skrive om at bo på Venø og om de indtryk og oplevelser, som
hun får her. Højskolekurset har hjulpet hende på vej. VenøPosten vil i en
senere udgave vise vej til bloggen, og VenøPostens læsere vil forhåbentlig
også kunne læse indlæg fra Linda i kommende udgaver.
Linda skriver, maler og nyder naturen, når hun er på øen. Hun føler
sig godt modtaget, så det er ikke fjernsynet, hun kommer til at savne.
Velkommen til Venø!
/ VenøPosten — Jan bendix

NORDEA-FONDEN GIVER UDSTYR TIL VENØ GIF
Venø GIF har modtaget hele 15.000 kr. fra Nordea-fonden.
Fonden har valgt at støtte en ansøgning fra Venø GIF om indkøb af sikkerhedsudstyr til de, som sejler i havkajak. Det betyder, at der nu er blevet indkøbt helt nye svømmeveste, redningsliner, pagajer samt øvrigt sikkerhedsudstyr.
Da Venø GIF samtidig låner havkajakker af Venø Efterskole betyder
det, at udstyret nu er helt i top – og der
er plads til, at flere kan deltage.
Vi går på vandet onsdage kl.
19:00.
Venø GIF er meget glade og taknemmelige for den fornemme støtte fra
Nordea-fonden.
/ Venø GIF — Anders Vandsø Pedersen

Foto: Jan Bendix
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OPFORDRING PÅ NORSK:
”Kom til Tractor Circus den 5. september kl. 18:00! Følg med i neste utgave av VenøPosten for mer informasjon!
Vi kommer til Venø i hele september med forestillinger og kurs for alle som
vil delta - Tamar Goksøyr, Elona Planman, og Mari Stoknes. kompaniTO.com
- Facebook: Tractor Circus Project
/ KompaniTO — Tamar Ohana Goksøyr og Mari Dahl Stoknes”
Sådan lyder opfordringen til venøboere og andre, der har lyst til at følge
det lille norske cirkuskompagni, som kommer til Venø i september måned.
Det sker i et samarbejde med Venøsund Færgelaug, Kultursamvirket og
Kulturby 2017-projektet. Cirkus bor på Venø Efterskole, hvor de udvikler
happenings og teaterforestillinger i samarbejde med de, der har lyst.
VenøPostens læsere må stille deres nysgerrighed med hensyn til detaljer i
programmer, tider og steder indtil septemberudgaven, hvor vi håber at
kunne være mere konkrete. Men reserver den 5. september kl. 18:00 og
fremefter – under alle omstændigheder.
/ VenøPosten — Red.

Pressefoto

PRESSEN SKRIVER:

”Øerne er et aktiv for Danmark,
også som turistdestination med
himmel og hav som særkende.
Samtidig findes der en imponerende skaberkraft og kreativitet
rundtom i de små øsamfund, som
det er værd at værne om, og flere
byboere er ved at opdage, at ølivet rummer exceptionelle muligheder for at finde ro, autenticitet
og nærvær tæt på naturen”

Foto: Preben Friis

Citat fra lederen i Kristeligt
Dagblad den 22. juli.
/ VenøPosten — Red.
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SOMMER PÅ VENØ
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Fotos: Preben Friis og Jan Bendix
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DET SKETE
VENØVAND MED SMS-SERVICE
I begyndelsen af juli var der brud på en vandledning, der
medførte, at Venø Vandværk desværre måtte lukke for
vandforsyningen i nogle timer, mens vandledningen blev repareret. Vandværket beklager de gener, det måtte have medført.
For i fremtiden at kunne informere Vandværkets forbrugere hurtigt
om driftsproblemer med vandforsyningen på Venø, har Vandværket lavet
en aftale med Venø Færgefart om at benytte færgens SMS-service til at informere om driftsproblemer med vandforsyningen på Venø.
Der skal derfor lyde en opfordring til Vandværkets forbrugere – både
fastboende og sommerhusejere – om at tilmelde sig færgens SMS-service
fra venoefaergefart.dk/sms-service, hvis det ikke allerede er gjort. Venø Færgefart benytter selv denne SMS-service til at informere om færgens drift og
fremover vil Venø Vandværk altså også informere på denne måde.
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær

Fotos: Jan Bendix
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OG VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK ÅBNEDE…
Godt gået – må vist være den rigtige kommentar til de anstrengelser, som
Venø Havns bestyrelse måtte kaste sig ud i for at give Venøs turister et ”pitstop” under deres besøg på Venø i denne sommer.
Efter et langt sejt søgearbejde i forårsmånederne var det lykkedes at
tilknytte en forpagter til kiosken. Men den pågældende klarede knap en
uge på pladsen – før bestyrelsen skulle finde nye løsninger.
Løsningerne fandt de gennem at knytte venøboere til på forskellige
måder at hjælpe med at holde kiosken i gang. Der er blevet bagt, fremstillet
kaffe og lette måltider – så selv Fødevarekontrollen kunne stille sig tilfreds,
dog med en bemærkning om, at ”egenkontrollen” af køletemperaturen
skulle forbedres.
Venøs turister – og dem er der heldigvis kommet mange af – fortjener at kunne gøre et holdt og få et let måltid eller en forfriskning på deres
sejl-, gå-, cykel- eller bilture.
Mange turister har benyttet sig af Limfjordsfortællingerne, kirkerundvisningerne, galleribesøg, Museumsfærgen Venøsund og de udlagte turruter. Lysten til forfriskninger følger med. Den lyst skal Venø selvfølgelig kunne opfylde.
Vi må håbe og ønske, at det vil lykkes at benytte tidligere års og årets
erfaringer til at finde holdbare løsninger på både forpagtning, servicetilbud
og åbningstider, så vi kan sikre os, at Venø bliver et af de steder i lokalområdet, som turisterne har lyst til at besøge ikke kun en gang, men flere gange
og i længere tid.
Mange venøboere ønsker, at Havnehuset igen kan blive et naturligt
samlingssted ikke kun i sommerperioden, men året rundt og med fællesspisninger og ø-arrangementer, som kan være med til at give grundlaget for en
arbejdsplads for ”den rigtige”.
/ VenøPosten — Jan Bendix

DET SKER
LÆSEKREDSEN
ANBEFALER…
Nogenlunde på størrelse
med universet
af Jón Kalman Stefánsson
Forlag: Batzer & Co.
ISBN-13: 9788793209671

Arkivfoto 2006

SOMMERLØRDAG I VENØ BØRNEHUS
Vil du gense din gamle pædagog? Eller vil du se, hvor store dine børnehusbørn er blevet siden sidst?
Vi inviterer alle, der har en tilknytning til Venø Børnehus til en hyggelig sommerdag i godt selskab den 26. august fra kl. 11:00 i Børnehuset.
Kom når du vil og bliv så længe, du lyster. Der vil være pølser på grillen og
kage til kaffen hele dagen. Fælles rundboldkamp kl. 14:00.
Ligger du inde med fotos eller film, så send dem endelig til os. Så kan
vi se tilbage på gode tider sammen. Mail: karendamgaard@hotmail.com.
Vi håber på en herlig dag, og at mange har lyst til at komme. Af hensyn til planlægning er tilmelding nødvendig. Det skal ske senest den 10.
august ved enten mobilepay til 60 71 95 00 eller bankoverførsel til konto:
9294—11409806. Pris 40 kr. pr. person. Husk at opgive alle navne ved tilmeldingen.
Øl og sodavand kan købes på dagen til 5 kr. Husk derfor småpenge.
/ Lene Marie Jensen, Julie Gjern og Karen Damgaard

Kalmans prosa gør himlen højere, natten klarere og hjertet
større.
Det er en historie om lidenskab og forbudt kærlighed,
vold, sorg og svigt.
Bogen kan anbefales.

FØRSTE MØDE I LÆSEKREDSEN 2017-18
Læsekredsen tager hul på en ny sæson torsdag den 17. august kl.
19:30 hos Lilly Møller, Riisvej 5.
Det indledende møde er for alle venøboere, der har tid og lyst til at
læse 5-6 bøger og snakke om bøgerne med andre læselystne i små grupper, efterhånden som bøgerne bliver læst i løbet af sæsonen.
Vi vil denne aften blandt andet danne de kommende læsegrupper –
så vil du gerne være med i læsekredsen i denne sæson, men ikke kan møde
op den 17. august, så er det vigtigt, at du melder dig til Lilly og fortæller,
hvilken type bøger eller emner du ønsker at læse!
Kaffe og kage koster denne aften 20 kr.
Tilmelding til Lilly på SMS/tlf. 24 47 90 77
– senest søndag den 13. august. På gensyn!
/ ”Sidste sæsons gruppe 2” – Ketty Nyby, Thora Brosbøl,
Lilly Møller og Ingrid Lang Hindkjær
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DET SKER
ÅBNINGSTIDER I AUGUST
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

Foto: Christian Mortensen


Venø Galleri
Åbent alle dage fra kl. 12:00-18:00.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com

Venø Kro
Køkkenet har åbent tirsdag til søndag
til frokost fra kl. 11:30-14:00
og aften fra kl. 17:30-21:00.
Kroen holder lukket hver mandag.
Bestil venligst bord på
tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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VENØ – I FORTSAT UDVIKLING
Overskriften er, som det vil være VenøPostens læsere bekendt,
titlen på den folder, som VenøBoen har skrevet og som sammenfatter størstedelen af de initiativer, der kan tænkes at medvirke til, at øen udvikles og fastholdes som helårssamfund.
De ”tungeste” elementer i den langsigtede plan er udvikling af koncept og virkeliggørelse af projekter på og ved de to lejrområder: Venøborg
og Firbjergsande og på Venø Havn.
Efter fællesmødet mellem interessenterne i juni måned på Struer Rådhus er resultatet på det korte sigt, at VenøBoen har ansøgt Realdania om
midler til at gennemføre et forprojekt, der skal skitsere en sammenhængende overordnet og prioriteret plan.
I ansøgningen har VenøBoen foreslået, at det arbejde udføres med
rådgivning fra bygherrerådgiver, partner Thomas Pedersen, KPF Arkitekter
a/s, Viborg. Thomas har tidligere hjulpet VenøBoen med skitseprojektet til
Venøtårnet, som indgår i det samlede initiativ.
Realdania forudsætter, at interessenterne medfinansierer forprojektet. VenøBoen har opfordret de to lejre og Struer Kommune til at påtage sig
den forpligtelse. Forprojektet forventes gennemført i de tidlige efterårsmåneder.
VenøBoen planlægger at orientere om resultatet af forprojektarbejdet på den kommende generalforsamling.
/ VenøBoen — Jan Bendix

DET SKER
VENØSUND HYRER NYE
BESÆTNINGSMEDLEMMER
I Venøsund Færgelaugs sommerbrev til medlemmerne åbner lauget for
optagelse af to nye besætningsmedlemmer. Forudsætning for optagelse er,
at de pågældende som minimum har duelighedsbevis og VHF-certifikat.
Mangler et eller begge, så er de mulige at erhverve på kurser i vinterens løb.
Men er beviserne på plads, så tilbyder Venøsund Færgelaug sejltimer og
teoriundervisning i motorforhold og sikkerhed.
Ønsker man at blive skipper eller 2. mand på Venøsund, så ret henvendelse til Finn Husum – fhusum@mail.dk og aftal nærmere om uddannelsen med Finn.
Har man ikke mod på rollen som skipper eller gast, så har Venøsund
også brug for flere frivillige til at tage sig af tilsynet med fortøjninger og tilslutning til landstrøm. VenøBoens redaktør kan bekræfte, at det er en overkommelig opgave – også for en slet ikke befaren sømand.
/ VenøPosten— Red.

Færgetrafik i
juni

2017
2016
Passagerer ........... 23.498 .....23.072
Personbiler .......... 11.004 .....10.530
Busser ......................... 194 ...........432
Lastbiler...................... 130 ...........140
Gods (tons) ............... 305 ...........114
Cykler ....................... 1.072 ...........932
Campingvogne ........... 22 ............. 32

VENØS STEN
– SOM SÆRTRYK
I 2016/17 har VenøPosten bragt
beskrivelser og fotos af karakteristiske sten, som findes langs
Venøs kyster.
VenøPosten har samlet de
enkelte foto i særtryk, som er vedlagt denne udgave. Fotos er taget
af Gertrud Damgaard og Johanne Bendix leverede de ledsagende tekster.
En lille tur langs stranden
giver mulighed for en egen lille
stensamling – og nu også navngivet.
/ VenøPosten — Red.

Foto: Jan Bendix

DATOBYTNING - OBS
Redaktøren havde i juliudgaven af VenøPosten vendt rundt på
to vigtige datoer for møder i efteråret. Begge datoer fortjener
et kryds i kalenderen. Her kommer de rigtige:
Torsdag den 12. oktober kl. 19:00 gennemfører
VenøBoen sin årlige generalforsamling i spisesalen på Venø Efterskole.
Onsdag den 25. oktober kl. 19:30 er VenøBoen vært ved vælgermøde i forbindelse med valgene til Kommunal- og Regionsvalgene.
Valgmødet finder sted i auditoriet på Venø Efterskole.
/ VenøPosten — Red.
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VENØ I AUGUST

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten september 2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest den 26. august
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.
VenøPostens spalter er åbne for alle.
Signerede meningstilkendegivelser
optages. Redaktionen forbeholder sig
ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale.
Kommentering af meningstilkendegivelser 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

Foto: Kai Rostrup Jensen

3. august

kl. 21:00

Solnedgangsmusik med Duo Saga
”Sommermeditationer med Nordisk trylleri”

6. august

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

10. august

kl. 21:00

Solnedgangsmusik med Julia Tabakova
”Bachaften”

13. august

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen

17. august

kl. 19:30

Læsekredsmøde, Riisvej 5 (tilmeld. 13/8)

20. august

kl.10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

Korrektør: Marianne Pedersen

Efterfølgende præsentation af det nyindrettede

Fotografer: Christian Mortensen og
Preben Friis

kapel samt markering af Per Mikkelsens 10 års

Trykning: Jan Bendix a/s

jubilæum (inkl. et let traktement)
22. august

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Kirsten Yde

26. august

kl. 11:00

Sommerlørdag i Børnehuset (tilmeld. 10/8)

27. august

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

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 arrangementstidspunkt foreligger.
/ VenøPosten — Red.
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Gåtur, GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnekiosken
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur
Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset

