December 2011
Forenings– og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Elise Konstantin Hansen 1921. Fra Flebjerg bakke over Venø Kirke og Limfjords vande.
Læs mere om maleriet på side 8.

God jul !

VENØ KIRKE
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
Kirkeværge Ellen Hylleberg,
tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.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
Servicemedarbejdere:
Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14
Julie Gjern
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
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DEN JØDISKE SABBAT OG DEN KRISTNE SØNDAG
Vi nutidsdanskere har lært at frigøre os fra helligdagsbestemmelser. Der kan
være andre bånd, der binder os, andre bestemmelser – men i hvert fald ikke
hviledagens bånd. Det ville være ligesom en postgang for sent at tordne
mod en snærende helligdagslovgivning. Der kan snarere være mere grund
til at spørge, hvorfor lovgivningen overhovedet er der?
Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Sådan lyder det 3. bud i
De Ti Bud. Hviledagen hedder for en jøde sabbat, der jo forsat holdes af
vore jødiske landsmænd. Den gamle overrabbiner fra synagogen i København, Marcus Melchior, skrev som begrundelse for sabbatten: ”Vi moderne
mennesker, som kommer så meget rundt i verden, som går så meget ud, så
meget ud til fremmede, vi har behov for engang imellem at komme til os
selv, at gå i os selv… I de jødiske familier har man i kraft af sabbatten stort set
stadig muligheden for at tale ud med hinanden”.
Sådan skriver han, og sabbatten, som jøderne fejrer i hjemmet, var og
er muligheden for at komme – ikke til andre, men til sig selv! Sabbatten har
denne enkle, åndelige spiritualitet i sig. Den vil fremelske åbenhed og nærvær mellem sine deltagere. Og denne mulighed er der altså, fordi man har
sabbatten, og har den som en pligt. Sabbats bestemmelser er dybest set til
stede i den gode hensigt at skabe nærvær i familien og mellem de nærmeste.
Det er klart, at den slags bestemmelser kan udarte sig til en omfattende helligdagslovgivning, så at livet stivner i påbud og forbud og sædvane
og skik og brug og Emma Gad, og hvad vil de andre sige! Men i sin grund
var og er det sundt for både sind og sjæl at få pålagt det som en regelmæssig mulighed og simpel pligt at komme til sig selv og til hinanden. Ikke til
alskens tant og fjas og udenomspåfund, men til hinanden og sine nærmeste. At være der, at blive der og tale ud med hinanden. Det er den form for
tilstedeværende spiritualitet og sindelag, som sabbatten tjener til.
Fra jødedommen har vi overtaget skikken med en ugentlig helligdag,
søndagen. Og når søndagen fra gammel tid kaldes hellig, så betyder det, at
der er en mening med den. Og meningen er ikke, at man ikke må dit og
dat, meningen er ikke uvirksomhed, men at den dag skal man være nærværende. At være sammen med de mennesker, man nu engang er bundet
sammen med i sit liv. På det felt er der overhovedet ingen forskel på en jødisk sabbat og en kristen søndag.
Derfor kaldes søndagen også fra gammel tid livets dag. For det, der
giver mening, fasthed og orientering i livet, findes hverken inde i et menneskes dybe indre eller ude i fjerne stjernetåger uden for verden, men det findes i verden, midt i blandt os.
/ Per Mikkelsen

VENØ SOGN
ET GODT NYT KIRKEÅR OG EN GLÆDELIG JUL
Det nye kirkeår er allerede begyndt. Den traditionsrige adventsgudstjeneste
med efterfølgende gløgg og æbleskiver i Præstegården er afholdt. Det siddende Menighedsråd har genkonstitueret sig, som det skal efter reglerne
med hensyn til formand og næstformand. Ove Bjerre-Pedersen fortsætter
som formand og Per Mikkelsen som næstformand.
Menighedsrådet har påbegyndt sin 4. funktionsperiode og skal i det
nye år til at tænke på menighedsrådsvalget i efteråret 2012. Allerede nu
kan det afsløres, at der bliver ledige pladser i rådet, hvorfor interesserede
godt kan køre sig i stilling.
Det er en af de sager Menighedsrådet gerne vil drøfte med sognet
den 7. februar, hvor der afholdes menighedsmøde. Menighedsrådet vil
beskrive, hvordan rådsarbejdet er i praksis. Det er udfordrende, men bestemt ikke afskrækkende.
Af andre sager vil der komme information om kirkerenoveringen,
som vi har fået lidt op i omdrejninger. Vi skulle gerne være inde i en fase,
hvor de sidste uoverensstemmelser vedrørende projektet bliver afklaret mellem arkitekt, Menighedsråd, kgl. bygningsinspektør og biskop o.a., således
at vi kan barsle med et endeligt projekt til godkendelse.
Vigtigt bliver det også på menighedsmødet at få diskuteret, hvordan
vi forholder os til planlagte messefald eller degnegudstjenester for at mindske arbejdsbelastningen af sognepræsten. Vi får med vores sognestørrelse
ikke lov til at forøge præstestillingen fra 35 til 50 %, som Menighedsrådet
ellers kunne tænke sig. Det må vi ikke se som en begrænsning, men tage
som en udfordring og tænke kreativt.
I det forgangne år er der sket store forandringer i kirkeskoven med
udtynding og salg af brænde. Her i vinter vil skoven virke lysere, og ganske
spændende bliver det at opleve foråret og de efterfølgende årstider og se,
hvordan skoven vil udvikle sig. Hermed en opfordring til en gåtur i kirkeskoven.
Menighedsrådet har tidligere udtalt sin glæde over VenøPosten, tilfredshed med udgiverpolitikken, og hvordan redaktøren lever op hertil. Der
er så brede rammer for indlæg, at alle kan være med. Det er vores ønske, at
de øvrige udgivere, foreninger samt enkeltpersoner i videst muligt omfang
benytter sig heraf, da det er en stor styrke for vores samfund med et fælles
meddelelsesforum både indadtil og udadtil.
Inden længe vil der kunne opleves en del gravearbejde i præstegårdshaven. Nej, det er ikke haven der skal lægges om. Derimod skal der
etableres jordvarme til Præstegården. Fyret er ved at være udtjent, så i stedet installeres et nyt fyr, som vil vi gøre Præstegården mere grøn (energimæssigt).
Menighedsrådet vil sende de bedste ønsker om en glædelig jul, et
godt nytår og håbet om et dynamisk 2012 for vores kirke og vores sogn.
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Jan Bendix

DE NI LÆSNINGER
Den 11. december kl. 19:30
aktiveres menighed og også kommende konfirmander med læsninger, musik og salmesang.
Efterfølgende vil Menighedsrådet servere kaffe/the, saft
og kager. Det vil foregå i/ved kirken afhængig af vejret.
/ Venø Menighedsråd
— Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Jan Bendix
Juleforberedelser
Marianne Nørsøller, Struer Kirkegård,
grandækker gravsteder. Et smukt og sikkert tegn på både jul og den kommende
vinter.
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Fotos: Jan Bendix

ØGET BOSÆTNING PÅ ØERNE!
Repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske
Småøer havde i år to hovedtemaer: Færgedrift og bosætning.
Venø hører heldigvis til blandt de tre-fire øer, der har
tilfredsstillende løsninger på færgeforbindelsen. Størstedelen af de andre
øer i ”familien” må kæmpe med problemer med gamle færger, dårlige fartplaner, urimeligt høje takster og ringe samspil med de kommunale myndigheder.
Som venøbo noterede jeg mig mange misundelige blikke, da jeg i
den årlige ø-runde kunne fortælle om det seneste års forbedringer i vores
færgeforbindelse: Ny færge, nye lejer, renovering af gammelt leje, nyt vejanlæg, ”Venøsund” som reservefærge og forbedring i sejlplan.
For temaet: Bosætning deler vi skæbne med de fleste andre øer. Der
er fortsat tilbagegang i befolkningstallet og tilflytningen er begrænset. Det
er baggrunden for valget af bosætning, som fokusområde for Sammenslutningens indsats i 2011/12. Indsatsen er under planlægning, og også fra
Venø bliver der mulighed for at medvirke i de to hovedaktiviteter, som foreløbig er sat på programmet.

Mange øer ser med misundelse på den
service, som Venø Færgen leverer.

Befolkningsudvikling på Venø.
Kilde: Sammenslutningen af Danske Småøer, Jens Clausager, Danmarks Statistik

Den første aktivitet omfatter Ø-dag i Aarhus, Odense og København. Det
bliver den 12. maj 2012. Det er her tanken, at de midt- og nordjyske øer
skal spille en væsentlig rolle for arrangementet i Aarhus. Byarrangementerne følges op af en ”Åben Ø-dag” den 9. juni. Åben Ø-dagen minder om,
hvad vi tidligere har gennemført, dog vil vi her specielt arbejde med at vise
mulige tilflyttere øerne, og hvad ø-livet kan tilbyde.
Under ø-runden på repræsentantskabsmødet gennemgik jeg status
og fremdrift på Venø udviklingsplan og orienterede kort om VenøBoens
aktiviteter i øvrigt. Jeg har lagt den lille beretning ud på www.venoe.dk for
interesserede læsere.
/ VenøBoen — Anker F. Jensen
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VENØ UDVIKLINGSPLAN
KAMPAGNE OG MERE SAMARBEJDE!

To økonomistuderende har fulgt energiinitiativet på Venø gennem det seneste år. Her er Mie Dreiers og Heini Hermansens sammenfatning af deres
opgave. / Red.
Først og fremmest vil Heini og jeg gerne sige mange tak til jer alle for jeres
hjælp med at svare på spørgeskemaer og deltage i interviews. Vores opgave er afleveret og forsvaret, resultatet blev et 7-tal til hver af os.
Relevante konklusioner for Venøs beboere
Undersøgelsen kunne ikke bevise nogen statistisk effekt af informationstavlen, der blev opsat på Kleppen. Det kan dog skyldes, at brugen af det estimerede elforbrug i 2010 ikke har givet en teoretisk set optimal feedback på
forskellen i elforbruget mellem 2010 og 2011. Dette skyldes lave estimater i
forhold til det reelle forbrug og visningen heraf. Det er dog klart, at skærmen har skabt opmærksomhed på elforbrug generelt, hvilket i sig selv kan
have en effekt.
Ifølge undersøgelsen er der ikke en statistisk signifikant forskel i størrelsen af el-besparelser mellem venøboere, der har deltaget i energiprojektet og de, der ikke har. Vi har dog kunnet afklare fire segmenter af folk på
øen i forhold til at investere i større el-besparelser. I denne sammenhæng
vejer økonomien generelt tungt, men nogle lægger tydeligt mest vægt på
økonomiske faktorer og andre på miljømæssige fordele.
På grund af en stor forventet effekt på reduktion af elforbruget præsenterer afhandlingen et forslag til en lokalbaseret kampagne med formålet
at skabe en fælles solcellepark på Venø. En effektiv kampagne vil involvere
målrettet kommunikation ved personlig henvendelse og involvering af NOE
samt Skafti Halldórsson som ekstern bistand i fælles og individuel beslutningstagning.
På baggrund af vores evaluering af det hidtidige projekt har vi desuden konkluderet, at det vil være vigtigt i fællesskab at opstille konkrete og
målbare mål for energibesparelser på Venø samt en langsigtet plan for at
nå disse.
Til sidst har vi fundet frem til, at det er meget vigtigt for succesen af et
lokalt projekt, at alle beboere på Venø står sammen. Derfor kan det anbefales at genoptage projektet med at sammenlægge Venø Borger- og Grundejerforening med VenøBoen.
/ Heini Hermansen & Mie Drejer

VI MANGLER SKEMAER!!
Der er fortsat en del venøboere,
der ikke har fået afleveret deres
skemaer om årets energiforbrug.
Af uforklarlige grunde har
en del af de forbrugere, der i fjor
afleverede opgørelser til Energigruppen ikke afleveret i år. Det
begrænser vores muligheder for
at følge venøboernes indsats for
at begrænse energiforbruget og
for vores medvirken til yderligere
besparelser.
Så grib fat i opgørelsen fra
NOE og indskriv oplysninger på
Energigruppens skema og aflever
til Morten Gjern, Riisvej 9 snarest.
Vi vil gerne videre i vores
arbejde, så derfor inviterer vi til
informationsmøde:
den 10. januar 2012 kl. 19:00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi bringer endelig dagsorden for mødet i det kommende
nummer af VenøPosten. Foreløbig har vi følgende emner på
dagsordenen: 1) Gennemgang af
energiskemaerne og 2) Solceller,
beskatning, økonomi og pris.
/ Energigruppen
— Skafti Halldórsson
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VENØ UDVIKLINGSPLAN
GANG I NATURPLANARBEJDET
Skovrider Thomas Borup Svendsen, Klosterhedens
Skovdistrikt og biolog Tina Pedersen, Struer Kommune
var oplægsholdere ved det første beboermøde om Naturplan Venø.
40 venøboere, byrådspolitikere og repræsentanter fra forvaltningen var mødt op for at være med til at
igangsætte udarbejdelsen af Naturplan Venø. Udgangspunktet er projektbeskrivelsen, der blev udleveret ved mødet, og som kan genfindes på
www.venoe.dk
Oplægsholderne fortalte om rammerne for bevarelse og udvikling af Venøs natur, og de gjorde det
med eksempler fra Venø og andre steder, hvor der gøres en indsats på området. Tina Pedersen viste eksempler på god og dårlig naturtilstand på Venø og på fastlandet. Tina Pedersen fortalte, at 70 % af Venøs natur
har ”ukendt” naturtilstand. Det forhold kan arbejdet
med naturplanen være med til at råde bod på.

Kilde: Tina Pedersen

Tina Pedersens oplæg blev udleveret til mødedeltagerne og er efterfølgende lagt på www.venoe.dk på VenøBoens side. Oplægget beskriver naturtyper, der findes på Venø, og skitserer metoder til beskrivelse af
dem. Det indeholder oplysninger om den del af naturen, som foreligger beskrevet, og viser kort over områder med forskellig natur.
Begge oplægsholdere støttede venøboernes
initiativ og interesse for at beskrive naturtilstanden og
de muligheder, der er for at bevare og udvikle biodiversiteten.
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Foto: Jan Bendix

Under den efterfølgende debat med oplægsholderne
kom der forslag om, at naturplanarbejdet bør omfatte
en særlig indsats med hensyn til naturtilstanden langs
kystlinjen.
Endvidere er der hos venøboerne en interesse
for at vedligeholde og eventuelt udbygge det allerede
etablerede stisystem.
Med hensyn til genopretning er der ønsker om
at finde metoder til at begrænse hybenvækst, uden at
det går ud over kystlinjen, genskabelse af grøftekanter
og oprydning efter de, der har benyttet strandområderne til affaldsplads!
Med mødedeltagernes interesse og engagement fik arbejdet med Naturplan Venø et solidt grundlag for igangsættelse. Målet med planen er at tydeliggøre Venø-naturens kerneværdier og medvirke til at
sikre og øge artsrigdommene inden for plante-/dyreliv
og skov. Det overordnede mål med planen er at øge
attraktiviteten for øens beboere og dens gæster og
samtidigt bevare og beskytte den natur, som vi har ”til
låns”.
/ Naturplan Venø — Jan Bendix

SÅ ER TELENOR PÅ ”MASTEN”
Indtil videre er det alene mobilnettet (GSM900) og ikke
3G data bredbåndsforbindelsen.
/ VenøPosten – Red.

VENØ UDVIKLINGSPLAN
SKILTET VED VENØ FÆRGEN
Nu har skiltet ved færgen fået en grundig opdatering og udvidelse af antallet
af sider. Brian Würtz Andersen er programmør og har arbejdet på opgaven
for NOE. Vi har fået et rigtigt godt resultat, og det kan allerede ses ved færgen.

Arkivfoto

Ændringer
Den samlede tid for visninger er ændret, da vi ønskede flere sider. Det tager
nu 120 sek./2 min. at vise alle informationer.
• Siderne med forbrug er ikke ændret (2 sider).
• Derefter er der 2 sider til ”Det sker på Venø”. Tekster til disse sider lægges ind af Søren Hindkjær. NYT: Der er udvidet med én side.
• Der er en side til information for Venø Færgefart – driftsforstyrrelser eller
andet. Denne side lægges ind af Søren Adsersen.
• Der er en side til Venø Efterskole, og tekster lægges naturligvis ind af
skolen. NYT: Denne side er ny.
• Energigruppens side – lægges ind af Skafti Halldórsson.
• Siden vi alle kan skrive til. NYT: Der vises nu de seneste 5 SMS sider i en
tilfældig rækkefølge. Tænk på det, hvis der sendes ’rettelser’. NYT: Der
vises nu en side, hvor nummeret, man kan sende en SMS til, er angivet.
• NYT – der er en vigtig side, der ikke er med endnu. Det er siden, hvor
aktuel tid vises og måske det vigtigste – NÆSTE FÆRGEAFGANG. Det er
næsten klar, men der er mange test og andet, før det kan lægges på.
Brian Würtz Andersen oplyser, at det er klar inden jul!
Jeg har lavet en ”form”, som gør det noget lettere at ”sætte” SMS’en op, inden den sendes, så man ikke behøver at sidde nede ved skiltet for at være
sikker på, at teksten står rigtig. Den sendes til ejerne af de enkelte sider.

VENØ PROFIL
Venø Erhvervsklub
og VenøBoen har i
fællesskab udarbejdet et projekt, der
skal dokumentere
turist- og erhvervsaktiviteter på Venø.
Formålet er skabe en
samlet beskrivelse af
øens aktiver på området.
Beskrivelserne skal anvendes i både elektronisk og fysisk
form. De skal på Venøs hjemmeside og benyttes af de enkelte
aktører på deres egne hjemmesider. Vi håber også, at materialet
kan fordeles gennem interesserede turistkontorer.
For tiden søges om støttemidler til finansiering af profilbeskrivelserne, der vil blive udført af
fagfolk på området.
Få mere information hos
Lars Vangsgaard, lars@venoe.dk.
Se eksempel på profil:
www.pdfnet.dk/
VisTekst.aspx?id=1132
/ VenøBoen — Anker F. Jensen

Fremtid
Jeg har lavet en hjemmeside, der kan anvendes som ”form” for at sende
tekst til skiltet. Det betyder, at man ikke behøver at bruge SMS. Koden til
siden er klar, men det skal naturligvis ”kobles” på den pc, der styrer skiltet.
Det er også et punkt, som Brian Würtz Andersen vil arbejde med. Der er
ingen termin på, hvornår den feature kan sættes i gang.
/ Energigruppen — Frede Kristensen
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Færgetrafik
i oktober

2011
2010
Passagerer ........... 17.946 .... 17.074
Personbiler .............9.048 ....... 8.876
Busser ......................... 406 .......... 396
Lastbiler ...................... 104 .......... 172
Gods (tons)................... 64 .......... 314
Cykler .......................... 234 .......... 494
Campingvogne ........... 22 ............. 26

LIDT OM FORSIDEBILLEDET
Chr. Østergaard – en af VenøPostens læsere – har sendt os et billede af Elise Konstatin Hansens
maleri, som er gengivet på forsiden.
Billedet tilhører hans kusine, tidligere venøbo Mette Holm
Jensen, født Sønderriis, på Sønderris, Venø 1935, datter af Johanne og Peder Møller Sønderriis,
Sønderriis, Venø 1932-1945.
Chr. Østergaard Jensen
skriver om motivet: Personen på
maleriet menes at være Peder Kr.
Jensen, g.m. Birtheline Jensen,
som i tidernes morgen gjorde
Venø grøn med sin træbeplantning.
/ VenøPosten — Red.

NATURPLAN VENØ REORGANISERES
Samarbejdet om at udarbejde naturplanen fik en kort levetid.
Kort tid efter beboermødet kunne de arbejdsgruppemedlemmer, der repræsenterer Venø Borger- og Grundejerforening, fortælle, at foreningen mente, at nytten af arbejdet ville blive begrænset.
Baggrunden er, at foreningen fra lodsejere i medlemskredsen, der
ikke deltog i beboermødet, opfatter planen som en begrænsning af deres
handlefrihed, og at planarbejdets resultater derfor ikke vil blive benyttet.
VenøBoen finder, at formålet med Naturplan Venø fortsat er væsentligt, ligesom enhver inspiration til at bevare og udvikle Venøs natur har betydning for Venøs fremtid, hvorfor VenøBoen vil undersøge muligheder for
det videre projektforløb.
VenøBoen vil rapportere om udviklingen i VenøPosten og på sin
hjemmeside.
/ VenøBoen — Anker F. Jensen

Foto: Peter Villebro
Til søs med skipper Thorkild Brosbøl og 21 konfirmander
Næste år har Venø to konfirmander. De går til konfirmationsforberedelse hos Per Mikkelsen
sammen med et hold fra Parkskolens internationale linje. De kommende konfirmander og Per
havde inviteret hele holdet til en tur på Venø den 16. november. Turen indledtes med en sejltur med Venøsund fra Kleppen til Venø Havn. Herfra gik turen til Nørskov, hvor Julia Tabakova
spillede på Nørskovs piano.
/ VenøPosten — Red.
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VENØ MUSIKFORENING
Julejazz på Nørskov lørdag den 3. december kl. 15:00 med Hans Esbjerg Trio.
Trioen består af kapelmester Hans Esbjerg på klaver, Bjarke Fahlgren
på violin samt Thomas Fonnesbæk på kontrabas. Med violinvirtuosen Bjarke
Fahlgren i centrum – en mand der forener Svend Asmussen og salig Finn
Ziegler i én og samme person – vil koncerten byde på jazz, som vor mor
lavede den: Swingende klassisk jazz krydret med smægtende ballader tilsat
lækre musikalske detaljer og humørfyldt energi.
Hver især er de tre musikere alsidige og efterspurgte akkompagnatører, hvis unikke kvaliteter har ført dem gennem et veritabelt hav af forskellige musikalske sammenhænge, og tilsammen udgør Hans Esbjerg Trio et
godt bud på, hvordan man i hvert fald for et par timers vedkommende fordriver vinterens mørke. I dagens anledning udvides trioen til en kvartet, da
trommeslageren Ulrik Bisgaard, der har rødder på Venø, deltager på slagtøj.
Trioen gæstede øen for to år siden, og vi ser med forventning frem til
et genhør. Der serveres fadøl!
Pris for medlemmer af Venø Musikforening: 50 kr. (også for kommende medlemmer af sæson 2012). Pris for ikke-medlemmer: 85 kr.
/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen

FORENINGSBESTYRELSERNE
VenøPostens januarnummer har tradition for at bringe en oversigt med
kontaktoplysninger på medlemmer af organisationer og bestyrelser på
Venø. Redaktionen opfodrer derfor alle øens foreninger til at sende oplysningerne til redaktionen på vp@venoe.dk helst inden den 19. december,
så vi kan nå at gøre listen trykkeklar inden deadline den 21. december.
De efterspurgte oplysninger omfatter: Foreningsnavn, kontaktpersoner, adresser, mobilnumre, e-mailadresser og evt. hjemmesideadresse.
Eksempel:
VENØBOEN
Anker F. Jensen (formand)
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 79 / frimodt@live.dk
www.venoe.dk/foreninger/venoeboen

/ VenøPosten — Red.

SIDSTE CHANCE...
Som omtalt i novemberudgaven
af VenøPosten tilbyder Venø
Vandværk at betale for sløjfning
af gamle brønde og boringer.
Sidste frist for tilmelding til
denne ordning er
den 31. december 2011
ved henvendelse på
vand@venoe.dk eller
tlf. 97 86 84 00.
/ Venø Vandværk
— Søren Lang Hindkjær

ADVENTSBRUNCH

Foto: Venø Kro

Inviter venner og familie til en
hyggelig søndag og kom i julehumør med vores adventsbrunch,
der smager af jul, søndag den
11. december fra kl. 11:00 15:00. Bordbestilling nødvendig!
Vi vil gerne sige tak til de
mange venøboere, der mødte op
til vores arrangement "Smagen af
Venø" og var med til at gøre det
til en fantastisk aften.
/ Venø Kro
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HELT VILDT!
Fredagsklubbens samling i slutningen af oktober blev en usædvanlig vild(t)
aften. Hans Peter Jensen, Sønderskov, leverede ”råmaterialet”. Efter nøje
instruktioner tog klubbens medlemmer fat i ”brækning” af de medbragte
fasaner. De endte deres tilværelse på grill og som tarteletfyld. Fotos er fra
forberedelserne og det efterfølgende måltid.
/ VenøPosten — Red.
Fotos: Jan Bendix

21 NYE FØRSTEHJÆLPERE PÅ VENØ
Tusind tak til de 21 unge mennesker, som lørdag den 1. oktober valgte at
bruge tre timer på at lære at hjælpe andre.
Der blev afholdt to kurser á tre timers varighed, hvor øens unge
(+ venner fra fastlandet) i alderen 8–18 år bl.a. lærte at bruge øens hjertestarter.
Michael Reif fra Safety Group, som mange af de voksne på øen allerede kender, underviste alle de unge mennesker i hjertemassage, stabilt sideleje samt almindelig førstehjælp, såsom hvad man gør i tilfælde af kvælning,
blødning samt skoldning. Desuden blev de instrueret i løfteteknik ved nødflytning, hvor de unge opdagede, at de faktisk godt kan løfte en 90 kg tung
mand, hvis de altså løfter korrekt.
Alt i alt en god dag, hvor de unge hyggede sig på tværs af alder og
køn, og hvor de lærte noget om det, vi alle desværre kan komme ud for:
Uheld, ulykker og sygdom.
De unge viste stor interesse og stillede mange gode spørgsmål til
instruktøren. Michael synes, at de var nogle super gode kursister, og det
sidste kursus skred også lidt i tidsplanen pga. af de mange spørgsmål, men
det er jo kun positivt.
Endnu engang stor tak til Trygfonden som gjorde disse kurser mulige
ved deres donation på 10.000 kr. samt Michael fra Safety Group, som er en
super god underviser.
/ Dorte Pedersen

Fotos: Dorte Pedersen
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FARVEL TIL DEN GAMLE BOGBUS – OG GODDAG TIL NY BOGBIL
Efter snart 20 års tro tjeneste er Struers gamle bogbus nu gået på pension.
Mandag den 21. november blev den erstattet af en nyindkøbt bogbil. Store
drifts- og vedligeholdelsesudgifter har betydet, at biblioteket har måttet undersøge, hvilke andre muligheder der var for at betjene kommunens opland med et tidssvarende bibliotekstilbud. Samtidig har man ønsket at finde
en mere fleksibel og billigere løsning end den nuværende.
Disse overvejelser har resulteret i indkøb af en mindre bogbil. Bilen
kan køres med almindeligt kørekort, så der kræves ikke så meget personale.
Samtidig er den mere fleksibel og kan bruges i flere forskellige sammenhænge.
Bogbilen kører efter samme køreplan, som bogbussen gjorde. Den vil
holde på
Riisvej hver tirsdag kl. 17:35-18:05 og ved
Venø Efterskole kl. 18:10-18:50 (dog ikke i skolernes ferier).
Der kan selvfølgelig ikke være så mange materialer i bogbilen, som der kunne i bogbussen, så det kan anbefales at bestille materialer på forhånd, eventuelt via bibliotekets hjemmeside: www.struerbibliotek.dk.
Bogbussens ”gamle” personale: Niels Zahle og Bodil Sørensen, vil
gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for mange gode timer på
Venø. Samtidig vil bibliotekar, Kaj Rasmussen, byde alle hjertelig velkommen i den nye bogbil.
/ Bogbussen — Bodil Sørensen

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



Venø Havnehus
Åbent:
mandag-fredag fra kl. 14:00-18:00
lørdag-søndag fra kl. 14:00-16:00.
Der kan desuden åbnes efter aftale.
Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10
phendrix@mail.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
Åbent mod forudbestilling af selskaber.
Kontakt os for nærmere information.
Adventsbrunch den 11. december
fra kl. 11:00 - 15:00.
Bordbestilling nødvendig!
Julelukket fra den 12. december.

Foto: Struer Bibliotek

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk
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HVOR BLEV MIS AF,
DA DEN GIK UD?
Påfaldende mange katte forsvinder med jævne mellemrum sporløst på Venø.
Er der nogle af bladets læsere, der har et bud på, hvor Mis
blev af?
/ Hagbard Nielsen, Nørskovvej 6,
Venø, tlf. 97 86 86 40, e-mail.
hn@bors-mark.dk

ORGANISERET KATTEJAGT
ELLER … TILFÆLDIGHED?
Så efterlyses der igen en kat på
Venø – et husdyr, som savnes og
som ejerne ikke kender skæbnen
på.
Hvad sker der? Hvem er
det, der har ”et horn i siden” på
vores husdyr? Det kan ikke være
tilfældigt, at så mange huskatte
forsvinder på Venø.
Hvad bliver det næste? At
vores hunde forsvinder sporløst?
Jeg syntes det er voldsomt
utrygt at tænke på!
/ Hilsen fra en katteejer!
— Marianne Pedersen, Riisvej 12 D

ROTTER KAN SMITTE HUNDE
I forbindelse med den store rotteplage på
Venø er det aktuelt at nævne risikoen for
smitte med infektionen Leptospirose.
Hunde kan smittes ved kontakt med
rotter, som kan være bærere af sygdommen.
De udskiller smitstof i urinen. Katte smittes
sjældent.
Symptomerne varierer meget fra milde symptomer til hurtige dødsfald. Der kan ses feber, opkast, næseblod, blodig diarré. Lever og nyrer kan
blive meget påvirkede (gulsot). Diagnosen kan være svær at stille, da urinen
skal mikroskoperes senest fire timer efter udtagning. Ellers er det ved hjælp
af to blodprøver med 2-4 ugers interval, at diagnosen må stilles, og da kan
det ofte være for sent. Derfor vil man ofte igangsætte behandling på mistanke om sygdommen. De milde tilfælde kan behandles med antibiotika,
men generelt er prognosen dårlig.
Vaccination kan i nogen grad beskytte hundene. Vaccinen giver dog
forholdsvis ofte bivirkninger i form af allergiske reaktioner. Dette ses især
hos hvalpe og små hunde. Derfor anvender vi ikke vaccinen, hvis ikke der er
god grund til det. Men det må der vist siges at være på Venø i øjeblikket.
Altså er hundene ikke dækket ind med vores normalt anbefalede vaccinationsinterval på 3 år. Immunitet opnås først efter 2-3 basisvaccinationer med
en måneds mellemrum og varer max. 1 år.
Rottegift kan også være farligt for hunde. Hvis en hund har ædt noget rottegift skal den straks til dyrlægen og have brækmiddel og samtidig
behandles med K-vitamin. Hvis man har mistanke om, at ens hund har ædt
en rotte, bør man straks gå i gang med at give den noget K-vitamin. Dette
kan fås i håndkøb som tabletter (Menadion), og der kan gives 1-2 tabletter
dagligt (afhængig af hundens størrelse) i en uges tid.
/ Dyrlæge Torben Skov, Hjermvej 3, 7600 Struer, tlf. 97 85 45 66

VENØ KLIT
Sæsonen er slut for 2011. Vi har lukket campingpladsen og kiosken ned for
i år. Vi åbner igen til april 2012.
Det er jo det første år, hvor vi selv styrer driften af campingpladsen
og kiosken, og trods regn og blæst syntes vi det er gået rigtigt godt. Vi har
haft besøg af en del turister både fra Danmark og udlandet. Nogle er blevet
så begejstrede for campingpladsen og naturen på Venø, at de ønsker at
blive fastliggere fra 2012.
Vi må jo også konstatere, at campingpladsen er blevet ryddeligt og et
dejligt sted at være. Tusind tak til jer campister, der i løbet af året har ydet et
fantastisk stykke arbejde for at få campingpladsen til at se ud, som den gør i
dag. Venø Klit fremstår i dag som ”Limfjordens Perle”.
Vi ønsker en glædelig jul og et lykkebringende nytår til Christian
Kjær, Anders Ulfkjær, venøboerne og ikke mindst alle de dejlige campister.
/ Margaret Langemose, formand for bestyrelsen for Venø Klit
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VenøBoen
Anker Jensen (formand)
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk

JULETRÆSFEST 2011
Venø GIF inviterer hermed til
årets juletræsfest, som traditionen tro finder sted torsdag den 29. december
kl. 17:30 i år i spisesalen på
Efterskolen.
Hver familie medbringer
en ret svarende til det antal
personer de kommer, og så
laver vi i fællesskab en festlig
”Tag selv buffet”. Drikkelse
kan købes til rimelige priser.
Senere skal vi smage alle de
Arkivfoto
forskellige hjemmebagte/
-bragte småkager, som hver
familie medbringer. GIF er vært ved en kop kaffe/the.
Som noget nyt, så skal alle deltagere medbringe en gave – men den
skal være ”værdiløs”, kunne bruges af store som små og drenge som piger,
så slip fantasien løs, og se hvad du hitter på!
Vi får selvfølgelig også besøg af julemanden, som hjælper os med at
danse omkring juletræet og deler godteposer ud til alle børn. Husk derfor
tilmelding gerne tidligt og senest den 26. december på mail:
GIF@venoe.dk eller send en sms til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97.
Glæder os til en hyggelig aften i selskab med unge som gamle venøboere, og I er velkomne til at tage udenøs familie/venner med.
/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen

SÆT X I KALENDEREN SAMT EN EFTERLYSNING
Venø GIF vil gøre opmærksom på, at vi arrangerer fællesspisning inklusiv
vores berømte bankospil fredag den 20. januar 2012.
I den forbindelse efterlyser vi interesserede til at stå for maden til fællesspisningen, eller nogle som har lyst til at hjælpe med til at lave den.
Interesserede kan melde sig til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97.
/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen

Karin Christensen (kasserer)
tlf. 97 86 80 15,
k-christensen@hotmail.com
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
www.venoe.dk/venoeboen
Venø Borger- og
Grundejerforening
Peter Henriksen (formand)
tlf. 40 20 00 10, phendrix@mail.dk
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 Børnehusets 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
Hjertestarter
Kapelbygningen ved Venø Kirke,
Klitten 1, Venø
Se mere om Venø på: www.venoe.dk
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JULEHYGGE
Traditionen tro vil vi gerne invitere venøboerne til julehygge på
efterskolen. Det foregår mandag
den 12. december fra kl.
19:00 til ca. 21:00.
Aftenens program vil begynde med besøg på elevernes
værelser, hvorefter vi alle går i gl.
sal, hvor Musik & Drama-eleverne
inviterer til julesang og -hygge.
Vi håber, rigtig mange af
jer har lyst til at være med til denne aften, hvor vi først og fremmest skal hygge os sammen, og
ved fælles hjælp få julestemningen frem. På gensyn!
Tilmelding senest den
8. december - gerne på mail:
efterskole@venoe-efterskole.dk
eller tlf. 97 86 80 86.
/ Mange hilsner fra os alle på
efterskolen — Birte Riis

UFORSTÅELIGT FORHINDRINGSLØB!
Vi nærmer os 2012 – og så går vi ind i det sjette år, hvor Venø Efterskole
sammen med størstedelen af venøboerne arbejder for at få bygget en
sportshal i tilknytning til efterskolen.
For Venø Efterskole er det ikke længere blot et ønske om at skabe
forbedringer i sit tilbud, nu er hallen også blevet et af fundamenterne, der
skal sikre overlevelse i en periode med færre unge og højere deltagerbetaling.
For venøboerne er det ønsket dels om at støtte efterskolens indsats,
men også de mange muligheder, som hallen vil kunne tilbyde fritidslivet på
Venø for alle aldersgrupper.
Som læserne af VenøPosten gennem alle årene vil vide, så har der
været mange forhindringer som følge af en meget restriktiv lovgivning.
Den lægger voldsomme begrænsninger for, hvad der kan og må gøres tæt
på kystlinjen. Det er en lovgivning, som er særlig hård ved småøerne, fordi
der ikke er så meget område at udvikle på, når strandbyggelinjens 300 meter grænse skal overholdes. At være en aflang ø, gør jo ikke udfordringen
mindre!
Med Struer Kommunes forståelse for hallens betydning for øens udvikling er det lykkedes at opnå dispensationer, der åbner for byggeriet. I
novembernummeret af VenøPosten kunne Venø Efterskoles bestyrelsesformand orientere om den regn af klager, der er kommet fra og fortsat forventes at komme fra lodsejeren, der heller ikke for 10 år siden forsømte nogen
lejlighed til at søge at forhindre efterskolens etablering. Det trak splittelseskløfter igennem øens sparsomme befolkning, kløfter, som absolut ikke er
slettet, og som nu igen graves dybere. Debatten bølger i det skjulte. Der
skal demonstreres magt, men ikke nødvendigvis fornuft.
De, der ønsker hallen, undres over, at venøboerne skal bruge mængder af frivillige ressourcer og efterskolen skal bruge sine begrænsede midler
til rådgivere og ikke til at skabe nye tiltrækkende rammer for elever og
øboere.
Hvornår demonstreres storsind og gavmildhed kan man spørge
magthaveren?
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13, Venø

Foto: Venø Efterskole
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HISTORISK BILLEDKAVALKADE
Erik Bech Jakobsen, der er født på Strandgården på Venø i 1939, har føjet
endnu en erindringsbog til sine to tidligere udgivelser af begivenheder og
minder fra Venø.
Erik Bech Jakobsen har tilbragt flere år af sit liv på Venø. Under og
efter opholdet har han flittigt samlet sine oplevelser i dagbogsform og i foto, avisklip og dokumenter. Det er blevet til et broget billede af livet på
Venø set gennem en Venødrengs øjne, som titlen: En Venø drengs erindringer, udtrykker.
Bogen er sprængfyldt med illustrationer. Alle med interesse for Venøs
historie i det 20. århundrede vil kunne finde tekster og billeder, der kan føje
elementer til forståelsen af Venø som det lille, typiske lokale landbrugssamfund i forrige århundrede.
Bogen er en samling af vignetter om livet på øen. Erindringerne vil
sikkert være at finde under juletræet hos venøboere, der har lyst til et kig i
Venøs historie.
/ VenøPosten — Jan Bendix

SAMFUNDSENGAGEREDE LANDBOKVINDER 1903-1930
Merethe Bo Thomsen, der er studerende ved Syddansk Universitet, har henvendt sig til VenøPosten om venøboernes hjælp til at skaffe oplysninger om
kvinder, der i begyndelsen af forrige århundrede gjorde sig gældende i
samfundslivet.
Merethe arbejder på en afhandling om emnet og er stødt på en række navne på kvinder, som hun ønsker yderligere oplysninger om i form af
beskrivelser, artikler, billeder eller andet, der kan bruges til at skaffe viden
om dem.
Merethe har udarbejdet en navneliste, som VenøPosten lægger ud
på www.venoe.dk. Fra listen har vi plukket et par navne, som muligvis kan
vække genkendelse og efterfølgende kontakt. Navneeksempler: Else Riis
Pedersen, Petrea Hedevig Pedersen, Karen Marie Knudsen og Ingeborg
Vestergaard.
Merethes kontaktoplysninger er:
Merethe Bo Thomsen, Syddansk Universitet, Kolding
tlf. 97 19 65 40, mail: merth05@student.sdu.dk

En Venø drengs erindringer
Udgivet i 2011 af Erik Bech Jakobsen.
Layout, sats og tryk: Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as.
ISBN 978-87-990569-2-7

VENØ KIRKE
– SOM TURISTMÅL
Besøgende til Venø Kirke vil bemærke et nyt skilt, som på dansk,
tysk og engelsk henviser til Struers
nye turistinformation om seværdigheder. Med en ”smartphone”
kan gæsterne få oplysninger om
Venø Kirke. Også informationsstanderen er julepyntet – her af
Bent Larsen en solskinsdag i november.
/ VenøPosten — Red.

/ VenøPosten — Red.

Foto: Jan Bendix
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten januar
2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest den 21. december
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så
vil redaktionen dog gerne have dem
senest den 19. december.
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, VenøBoen og Venø
Borger– og Grundejerforening.
Abonnement: VenøPosten kan tegnes
i abonnement ved henvendelse til
udgiverne.
Redaktion og grafik: Jan Bendix og
Bettina Kjær

Foto: Preben Friis

3. december

kl. 15:00

Julejazz: Hans Esbjerg Trio, på Nørskov

4. december

kl. 14:00

Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg

11. december kl. 19:30

De ni læsninger v/ Per Mikkelsen
Efterfølgende kaffe ved kirken

12. december kl. 19:00

Julehygge på Efterskolen (tilmeld. 8/12)

18. december kl. 14:00

Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen

19. december

Foreningsoplysninger sendes til VenøPosten

24. december kl. 16:00

Juleaften v/ Per Mikkelsen

25. december kl. 10:00

1. juledag v/ Per Mikkelsen

26. december kl. 10:00

Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen

29. december kl. 17:30

GIF afholder juletræsfest, Efterskolens spisesal
(tilmeld. 26/12)

31. december

Sidste frist for sløjfning af gamle brønde og
boringer, Venø Vandværk

Korrektør: Marianne Pedersen
Fotograf: Preben Friis
Trykning: Jan Bendix a/s
www.venoe.dk/venoeposten
Venø-kalender
På www.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.

1. januar

kl. 14:00

Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg

Lektiecafé: den 5. og 12. december kl. 16:15 i Børnehuset
GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00
Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00
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