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HJØRNER 

NYTÅR 2016/17 

Sædvanligvis er VenøPostens side 2 og 3 forbeholdt kirke- og sognestof, 

men vi har undtagelsesvis valgt at bringe det stof på bladets midtersider. 

Det giver mulighed for at tage midtersiderne ud og gemme dem sammen 

med decembernummerets tillæg om vores restaurerede kirke. 

 Med den restaurerede kirke har Venø passeret et hjørne, som skriver 

sig ind i en mere end 1000-årig historie. 

 Ved årsskiftet passeres andre, knap så væsentlige hjørner, men dog 

hjørner, der har betydning for lokalsamfundet og for de kommende års ud-

vikling. I 2016 blev det muligt for Venø Efterskole at få skabt grundlaget for 

den hal, som det har været skolens og venøboernes drøm igennem 10 år at 

få bygget, så elever og venøboere får idrætsfaciliteter, der kan styrke skoleli-

vet og det sociale liv på øen.  

 Projektet, Venøturisme, går ind i sin afsluttende fase. Gennem projek-

tet er udført et omfattende markedsføringsarbejde og etableret samarbejde 

mellem interesserede turistaktører. Ikke mindst skabes nye rammer for  

natur- og fritidsoplevelser ved Firbjergsandes og Venøborgs positive med-

virken til fornyelser sammen med Struer Kommune og venøboerne. Virkelig-

gørelsen af idéerne er en 2017-udfordring. 

 Et stort, uløst problem er fortsat driften af Venø Café og Havnekiosk. 

Det er ikke lykkedes at finde den eller de ”rigtige”, der kan være med til at 

give besøgene på Venø og øboerne de lette måltider, forfriskninger, 

småindkøb og samtidig en positiv oplevelse af Venø og Venø Havn. Heldig-

vis fortsætter Venø Kro sine madtraditioner. Skal Venø have glæde af sit 

arbejde om at få flere gæster til øen, så må madtilbuddene og åbningstider 

udvides. Her kommer samarbejdet på prøve – også i 2017. 

 På gensyn i 2017 med omtaler af livet på Venø. Godt nyt år. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

NYTÅRSKONKURRENCE 

Forsiden af VenøPosten viser glimt af nogle 

af Venøs mere eller mindre kendte hjørner. 

 Deltag i VenøPostens nytårskonkur-

rence: På Venø-kortet, der er indlagt i bladet, 

skrives forsidefotoenes numre på de steder, 

hvorfra motiverne er hentet.  

 Det udfyldte kort med navn og de 12 

steder angivet afleveres senest den 15. 

januar i Havnekioskens postkasse. 

 Blandt de indkomne løsninger med 

flest rigtige angivelser trækkes lod om en 

flaske rødvin. Resultatet bringer vi i februar-

nummeret.  

/ VenøPosten — Red.  

(Forsidefotos: Gertrud Damgaard) 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Peter Bjerre 



3  

DET  SKER 

VENØ MUSIK 2017 

Med dette nummer af VenøPo-

sten følger sæsonprogram for 

2017. Vi inviterer til medlemskab i 

foreningen, der holder sin årlige 

generalforsamling den 29.  

januar kl. 15:15 på Nørskov.  

 Generalforsamlingen afhol-

des i forlængelse af årets første 

koncert, der blandt andet rum-

mer orgelmusik spillet på Dan-

marks mindste kirkeorgel. Læs 

mere om det i sæsonprogrammet. 

 Koncerterne er åbne for 

både medlemmer, gæster og ikke-

medlemmer. 

 Dagsordnen for generalfor-

samlingen er ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 2016 v/kassereren 

4. Indkomne forslag  

5. Valg til bestyrelsen: På valg er 

Axel Steenkjær, Ester Sagen, 

Lilly Møller og Per Mikkelsen 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Drøftelse af program 

9. Eventuelt.  

 

/ Venø Musik 

— Grethe Munk-Andersen  

BANKOSPIL OG FÆLLESSPISNING 

GIF inviterer til bankospil og fællesspisning fredag den  

27. januar kl. 18:00 i spisesalen på Venø Efterskole. 

 Pris for mad: 70 kr. for voksne, 30 kr. for børn. Pris pr. 

spilleplade 10 kr. Øl, vin og sodavand kan købes til rimelige priser. Vi glæder 

os til at se jer.  

 Tilmelding senest tirsdag den 24. januar til GIF@venoe.dk eller 

til undertegnede på tlf. 23 95 34 97 - SMS eller ring. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

SVØMNING 1. HALVÅR 2017 

Svømning fortsætter efter nytår på det sædvanlige tidspunkt om lørdagen 

fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen 

med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både 

børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi 

også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand og med en dybde 

på mellem 60 og 90 cm. Priserne for at deltage i svømning er følgende: 

 Voksne: kr. 30,- pr. gang eller kr. 250,- for 10 gange ved tilmelding  

 som fast svømmer. 

 Børn: kr. 15,- pr. gang eller kr. 130,- for 10 gange ved tilmelding som  

 fast svømmer.  

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 8. januar. Hvis man ikke ønsker at væ-

re tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra 

gang til gang.  

 Det er en fordel, at så mange børn som muligt er tilmeldt som faste 

svømmere, da det udløser et tilskud fra kommunen til Venø GIF. 

 Idet tilslutningen til svømning har været faldende de foregående sæ-

soner, skal der til sidst lyde en opfordring til alle venøboere om at gøre brug 

af Venø GIF’s tilbud om svømning, så vi fortsat kan opretholde denne aktivi-

tet. 

 Der er svømning disse 10 lørdage: 

 Den 7., 14. og 21. januar 

 Den 4. og 25. februar 

 Den 4., 11., 18. og 25. marts 

 Den 1. april 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 
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DET  SKETE 

”JEG GÅR GLIP AF MEGET…” 

Ordene er Christian Nyby Thorsens i 

forbindelse med en samtale om sit farvel 

til Venø Færgefart og til venøboerne i 

forbindelse med sin pensionering fra 

nytår. 

 Det var ellers noget af et skifte i 

Christians tilværelse tilbage i 2002, hvor 

hans kone Karin havde læst Thorkild 

Brosbøls annonce i ”Ugeposten” om 

jobbet på overfarten. I 28 år havde Chri-

stian sejlet jorden rundt med Maersk-

skibe og var i 2002 i fast rutefart med 

borerør mellem Baltimore og Alexan-

dria. Tidligere var det biler, boreplatfor-

me og alt muligt andet, der var flyttet rundt mellem kontinenterne.  

 Christian fortæller, at familiens tre børn alle blev født under togter i 

det fjerne. Det undrer ikke Christian, at børnene ind imellem var i tvivl om, 

hvem manden ved spisebordet i hjemmet i Struer egentlig var. Vagterne var 

normalt af to måneders varighed. Det hele begyndte med skoleskibet 

Georg Stage i 1967 – og sejltiden sluttede så i 2016 med turen mellem Klep-

pen og Venø på Venø Færgen. Jeg kommer til at savne de mange små dag-

lige oplevelser med venøboerne og øvrige passagerer. Det gælder dog ikke 

strømsvigtene ind i mellem ved Venøsund-lejet, hvor der skal ganske man-

ge kræfter til at trække håndsvinget flere gange i timen. 

 Venøboerne kommer til at savne Christians altid venlige service og 

hans ganske særlige måde at dirigere de ustyrlige venøboere ordentlig på 

plads på færgen. Spørger vi til fremtiden, så falder svaret umiddelbart: Karin 

og jeg skal til Nordkap til sommer og derefter Amerika. Rejselysten er ikke 

forsvundet med alderen.  

 Venøboerne siger tak for tiden 2002 til 2016 og ønsker god rejse og 

god ”tredje alder”. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

JUL I “DEN GAMLE SKOLE” 

Kirsten Yde skabte julestemning i ”Den gamle 

skole” med sin pop-op – salgsudstilling. Der  

var både juledekorationer og Venø-akvareller 

fra flere årstider. 

/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryozokalksten 

Denne kalksten be-

står af de små mosdyr, der kal-

des bryozoer. De lever den dag i 

dag i kolonier dybt i havet. Hver 

lille prik på stenen repræsenterer 

et ”hus” til en bryozo. Selvom 

dyrene er under 1 mm lange, 

har de flere gange formået at 

bygge banker på havbunden, 

som var op til 10 m lange, 4 m 

høje og 30 m brede for fx 50-65 

mio. år siden. Et eksempel på 

disse bankestrukturer kan ses på 

Stevns Klint, hvor strukturerne 

udgør undersiden af det ver-

densberømte ”fiskelers-lag”, der 

blev aflejret under masseud-

døen der udryddede dinosaurer-

ne.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ KIRKE 18. DECEMBER 

nærmere et herberg, hvor mennesker kan søge hvile 

og hente kraft og håb fra barnet, som blev født i stal-

den i Betlehem, som vi igen skal fejre det om få dage. 

Kristus lod sig ikke finde i gyldne kongepaladser, men 

blev født i en ussel stald og færdedes midt i livet blandt 

høj og lav, og mødte mennesker i øjenhøjde med tilsi-

gelsen af nåde over nåde.  

 Lige siden Jesu liv på jorden, er vi søgt sammen 

og har bygget huse, for at lade nåden fra Gud få sit 

rummelige udtryk – huse, som på ingen måde kan 

rumme Gud, men som bliver rammen om kristenlivet – 

om dåb og nadver og bøn og evangelium. Huse, som 

kalder ind og som sender os ud i det liv, som nu er vo-

res med velsignelse og håb. Nøjagtig sådan et sted er 

Venø Kirke. Danmarks mindste kirke – autentisk i sit 

udtryk og stærk i sin forkyndelse af, at det største kom-

mer i det mindste.  

 Venø Kirke er som en Johannes Døberen – der 

står i ørkenen og peger frem imod Kristus, som vi skal 

høre det i prædiketeksten til i dag. Venø Kirke peger 

også ud over sig selv – den peger på Gud, som skabte 

himmel og jord, og som i Kristus nyskaber, hver gang 

kærligheden sætter sig igennem. 

 Venø Kirke har været igennem gennemgribende 

restaurering, som tog sin begyndelse for 11 år siden. 

Alt har været ude. Ja, selv jer i menigheden har været 

henvist til pavillonen. De centrale dele – som døbefont 

og prædikestol er bevaret – men bænke, alter og knæ-

fald er nyt – dog er alt lavet efter gammel håndværks-

praksis. Og kirken er i sin enkle og stilrene form næsten 

mere original end før.  

 I dag fremtræder kirken meget lysere end før – 

Overalt reflekteres lyset og det får en fremtrædende 

rolle, som en genspejling af skaberordet: ”Der blive lys 

– og der blev lys” eller som en refleksion af Johannese-

vangeliets indledning, der ligesom Johannes Døberen 

vil pege frem imod Julens begivenheder og hovedper-

son med ordene: ”I ham var liv, og livet var menneskers 

lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke 

(…) Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, 

var ved at komme til verden.” 

 Lyset spiller også en afgørende rolle i jeres nye 

alterbillede, som har sin rod dybt plantet her i naturen 

på Venø. Maleren Knud Agger var dybt fascineret af 

netop spillet og dybden i stenene han fandt på stran-

den.                                                                    Fortsættes på side 6 

Ved Venø Kirkes indvielse holdt biskop Henrik Stubkjær 

genindvielsestalen. VenøPosten bringer talen med for-

fatterens tilladelse. /Red. 

 

VENØ KIRKE ER UNIK  

En reformatorisk kirke fra 1500-tallet – der står solidt 

plantet her på Venø. Der er ingen forstillelse i Venø 

Kirke. Den er enkel og i pagt med naturen og menne-

skene her. Et naturligt samlingspunkt i livets største 

øjeblikke og en naturlig ramme om fællesskabet, også 

ud over søndagens gudstjenester. 

 Venø Kirke er blevet brugt, passet og tilrettet op 

igennem århundrederne. Allerede ved sin opførsel i 

1500-tallet trak kirken tråde tilbage i historien, idet dø-

befonten fra 1100-tallet blev hentet ind i kirken. Siden 

kom der våbenhus til, som et værn mod blæsten og 

der kom klokker til, som siden har kaldt øens beboere 

og de mange turister og andre gæster til gudstjeneste 

og kirkelige handlinger. Kirkesølv og andet inventar 

minder om gaver fra beboere, præster og ejerne af 

Volstrup Gods, og med restaureringen her, har også 

Ny Carlsbergfondet indskrevet sig i rækken.  

 Venø Kirke er ingen katedral – Venø Kirke er 

Foto: Christian Mortensen 
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VENØ KIRKE 18. DECEMBER  

… Billederne han malede er som Brorsons ”Op al den ting som Gud har 

gjort” en hyldest til skabelsens under og storhed – selv om Knud Agger nok 

ikke ville have udtrykt det sådan selv. Men det er som et forsøg på at fange 

skabelsens uendelige makrokosmos ind i stenenes mikrokosmos – det er et 

billede, som rækker ud over sig selv. Et billede, som vil hente hele Guds ska-

belse ind i vores midte, og som drager os mod livets under – mod det, som 

er større end os selv. Det fylder os med ærefrygt, men også med taknemme-

lighed og forundring over Livet og Guds storhed. Billedet føjer, som en har 

udtrykt det: ”en ny fred til det, Nis Petersen på Venø kaldte for tvivlens dyst”. 

 Tillykke til menigheden her på Venø og til alle os andre, som vil kom-

me her i fremtiden. Tillykke til Menighedsrådet, som har stået alt dette igen-

nem i over 11 år. Tillykke til formanden, som har været drivkraften – til 

håndværkerne for fornemt arbejde og til arkitekten, som kan være stolt af 

det flotte resultat. I har opnået et fantastisk resultat. Venø Kirke står lys og 

stærk og enkel i sin form og fremtræden – med et sandt reformatorisk ud-

tryk. I har fået både nyt alterbillede og en ny skulptur udenfor våbenhuset 

forestillende Daniel i løvekulen – begge kunstværker understreger Guds 

storhed, og hans trofasthed. 

 Den nye bue og dør i våbenhuset, understreger middelalderkirken 

og dermed troens dybe rødder her på Venø, og det er som om I også i det 

praktiske har lyttet til Johannes Døberen, som råber i ørkenen: ”Jævn Her-

rens vej”. Gulvet er blevet jævnet, så der ikke længere er syv forskellige ni-

veauer, men ét. Højden i våbenhuset er øget, og de nye bænke er langt 

mere behagelige at sidde på – alt sammen til gavn for både præst og me-

nighed. 

 Må Guds velsignelse fylde dette hus, som vi nu genindvier, og være 

med alle, som kommer her. Amen.  

 

 

TAK! 

En stor tak skal der lyde til alle; sognet, ve-

nøboere, arkitekt, håndværkere, rådgivere 

og givere til at restaureringen har kunnet 

gennemføres. 

 Vi har med genindvielsen søndag 

den 18. december taget vores gamle mid-

delalderkirke i brug igen. Meget er foran-

dret, meget er bevaret. Det er let nok for 

de, der har været med i processen, at udtrykke deres glæde og begejstring 

for resultatet. Men for andre skal de først til at lære og vænne sig til den nye 

gamle kirke. Vi håber, at den enkelte vil føle, at de har fået mere end de har 

mistet.  

 Menighedsrådet vil altid stå til rådighed for at lytte til, hvad hver især, 

måtte have af spørgsmål vedrørende restaureringen. 

 Venø Menighedsråd sender alle ønsket om et velsignet nytår og om, 

at Venø Kirke også for fremtiden er vores fælles kirke. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

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 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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GENINDVIELSEN 

Med genindvielsen den 4. søndag i advent nåede vi kulminationen af snart 

11 års arbejde. Adventstid er ventetid, som Per Mikkelsen sagde i sin prædi-

ken. Nu da vi har nået målet, har det været værd at vente på. Det der i før-

ste omgang kun var tale om, var ny kunst, men mødet med Hans Edvard 

Nørregård-Nielsen, Ny Carlsbergfondet og arkitekt Dan Ljungar satte en 

større proces i gang, så vi endte ud i en fornyelse af kirken samtidig med, at 

mange ting blev bevaret, men styrket i forhold til tidligere.  

 Kunsten (er beskrevet andetsteds i tillæg til VenøPosten, december 

2016) har vi fået, bedre tilgængelighed, bedre siddekomfort, bedre belys-

ning og brug heraf i forhold til dagslyset. Vi er blevet mere grønne i energi-

forbrug. Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium har kaldt det en nænsom re-

staurering. 

 Dette kunne mange opleve ved genindvielsen. Våbenhuset med 

bedre adgang, mere tyngde på grund af den tykkere vestmur. Det plane 

gulv med sit eget mønster, der leder os op i kirken. De smukke egetræsbæn-

ke udført af Anders Hunsballe. Lyset i kirken på en solbestrålet søndag. 

Knæfald og alterparti. Alt sammen fornyet, men samtidig står døbefonden, 

prædikestolen, sidefløjene, kalkmalerierne stærkere end tidligere. Orglet 

med sin nye subbas, der giver dybde i lyden.  

 Genindvielsen begyndte med procession, hvor biskop Henrik Stub-

kjær førte an efterfulgt af provst, præst, Menighedsråd og ansatte, der bar 

kirkesølvet og ritualbøger ind i kirken. Efter en tale til menigheden erklære-

de biskoppen Venø Kirke for genindviet. Herefter afvikledes gudstjenesten 

af Per Mikkelsen, mens biskoppen ledte nadveren. Alle kunne ikke være i 

kirken, hvorfor vi tog pavillonen i anvendelse for sidste gang. Gudstjenesten 

blev transmitteret hertil, hvor omkring 50 gæster var til stede. 

 Efterfølgende deltog 86 i receptionen på Venø Kro. Efter en buffet, 

var der taler, hvor de involverede i arbejdet kunne takkes. Her var det vig-

tigt også at takke håndværkerne for det store arbejde, deres håndværks-

mæssige kunnen og engagement under hele forløbet. Talen af Ib Agger, 

som er trykt andetsteds, gav et nyt lag til ”Stenbilledet” af Knud Agger, der 

nu er vores alterbillede. I øvrigt var der taler ved Ellen Hylleberg, provst Car-

sten Hoffmann, sognepræst Per Mikkelsen og formand for Venø Menig-

hedsråd Ove Bjerre-Pedersen. 

 Vores indtryk var, at deltagerne har haft en stor og glædelig oplevel-

se af genindvielsen af Venø Kirke. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

”PRESSEKLIP” 

Ved genindvielsen udgav Venø-

Posten et særnummer, der var et 

pluk af artikler, som er bragt i bla-

det gennem hele plan- og bygge-

perioden.  

 Særnummeret kan genfin-

des på venoe.dk/venoeposten. 

Papirudgave fås ved henvendelse 

til redaktionen på vp@venoe.dk.  

/ Red. 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Christian Mortensen 

http://www.venoe.dk/venoeposten
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ENDNU ET AGGERBILLEDE 

VenøPostens kalenderbillede på 

side 12 er denne gang et foto af 

et Agger maleri med motiv fra 

familiens sommerhus på Havstok-

ken. Fotoet er stillet til rådighed af 

Carl Lyder Nielsen.  

/ Red. 

VENØ KIRKE 18. DECEMBER  

FAMILIEN AGGERS MØDE MED ALTERBILLEDET 

Ib, Vibeke og Nana Agger, Knud Aggers søn, svigerdatter og barnebarn så 

”Stenbilledet” af Knud Agger et par timer før genindvielsen. Det blev et me-

get bevægende møde. Første gang så de dette billede. Men ellers havde de 

oplevet den periode fra begyndelsen af halvtredserne til 1973, hvor Knud 

Agger malede stenbilleder. Det var faktisk svigerdatteren, Vibeke der vakte 

Knud Aggers interesse for at male efter sten, ofte flintesten, som han fandt 

på stranden ved Venø. Han udviklede efterhånden en speciel teknik. Om 

aftenen, når han havde malet i løbet af dagen, fandt han en skurebørste og 

bearbejdede det nymalede.  

 Det første Ib og Nana Agger gjorde, efter at de havde betragtet ma-

leriet var at gå op og røre ved lærredet, hvor de følte efter de fine striber, 

som skurebørsten havde efterladt. 

 Den oplevelse af maleriet, som vi havde, da vi pakkede det ud i Præ-

stegården for tre uger siden, var den samme som Ib Agger også oplevede. 

Det virkede måske lidt svag i farverne. På de fotos, han havde set, virkede 

farverne kraftigere. Når man fotograferer maleriet, kaster det et kraftigt lys 

tilbage. Står man og betragter det, begynder der at strømme et lys ud af 

maleriet, som om lyset kommer indefra, hvilket Ib Agger levende fortalte om 

under den efterfølgende reception på Venø Kro. Det gør, at det ikke kun er 

et billede af en sten, der er forstørret op.  

 Ib Agger kalder det guddommeligt og Hans Edvard Nørregård-

Nielsen siger, at det leder tankerne mod Mælkevejen og andre steder i uni-

verset. Lyset i alterbilledet bliver også et stærkt udtryk for kristendommen. 

”Når jeg ser lyset foran mig har jeg skyggen bag mig” sagde nyligt afdøde 

præst Gurli Vibe Jensen. For hende var det kristendommen. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Christian Mortensen Foto: Christian Mortensen 
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Den røde linje viser, hvor langt gletsjerne 

nåede i den sidste istid før de smeltede 

(ref.: geoparkvestjylland.dk) 

VENØ & DISCOVER 

Venøturisme projektet har tilsluttet sig en ny turist-

platform, der er under opbygning. Idéen er, at besøgende i nærområdet – 

og inden for en radius på 30 km – ved at gå ind på hjemmesiden discover-

denmark.dk kan få idéer til seværdigheder, spisesteder, naturoplevelser, osv. 

 Kik ind på hjemmesiden og få indtryk af mulighederne. Venø Færge-

fart, Venø Kro og Venø Kirke har allerede fundet vej. Udover hjemmesiden 

er det planen, at informationerne også skal indlægges på Venø App’en. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Ø-PASSET – SUCCESEN FØLGES OP 

Ø-passene er blevet en kæmpe succes. De blev lanceret i for-

året 2016, som et af resultaterne af det projekt, som Sammen-

slutningen af Danske Småøer (SaDS) har gennemført i året,  

der er gået. Projektet har også medvirket til forretningsudvik-

ling hos turistaktører på seks af småøerne. Venø turistaktører var ikke med.  

 Succesen med Ø-passet følges nu op af SaDS, støttet af landdistrikts-

midler og i samarbejde med Færgesekretariatet, Danske Færger A/S og  

VisitDanmark. Idéen er at udbrede markedsføringen af alle de danske øer til 

at omfatte udlandet. Det betyder, at Ø-passet i sin fysiske form bliver tre-

sproget, og at det kommer på flere it-platforme, så interessen for at besøge 

Venø og de andre øer kan vækkes bredt. 

 Projektet er ikke tænkt som støtte til enkeltvirksomheder. Det skal for-

midle totaloplevelserne, som de danske øer giver mulighed for. Formålet er 

naturligvis at øge turismen og forbedre forretningsmulighederne for turist-

erhvervene. 

/ Sammenslutningen af Danske Småøer — Jan Bendix 

 

 

GEOPARK VESTJYLLAND – ET TRIN NÆRMERE 

I december har projektet Geopark Vestjylland fremsendt ansøgning om 

UNESCO-godkendelse, som Geopark. Projektet er et samarbejdsprojekt mel-

lem de tre kommuner: Struer, Lemvig og Holstebro.  

 Som tidligere omtalt i VenøPosten, så åbner Geopark Vestjylland end-

nu en mulighed for, at Venø kommer ”på landkortet” for naturinteressere-

de. Det er især området omkring Nørskov Vig og skrænterne mod vest, der 

har geologisk interesse. Helt generelt er det projektets mål at give 

naturoplevelser og forståelse for naturen, oprindelsen og udviklin-

gen. 

 De vandre- og cykelstier, som Venøturisme projektet har do-

kumenteret, indgår i Geoparkens formidling. I foråret forventer vi at 

kunne opsætte skilte, der beskriver naturens karakteristiske steder 

langs stierne. Skiltene benytter den standard, der kommer til at gæl-

de i hele Geopark-området. 

/ Venøturisme — Jan Bendix  

ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent efter aftale.  
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Åbent mod forudbestilling af selskaber. 

Kontakt os for nærmere information.  
 

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

http://www.geoparkvestjylland.dk
http://www.discoverdenmark.dk
http://www.discoverdenmark.dk
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DET  SKER 

”MINE AFTENER I PARADIS” 

Venø Børne- og Ungdomshus inviterer til filmaften  

fredag den 6. januar kl. 19:30. Nødvendig tilmel-

ding til enten Erling Roseth på tlf. 23 92 29 05 eller 

Flemming Damgaard på tlf. 27 29 66 00. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

 

FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

Fredag den 20. januar kl. 17:30 i Børnehuset fortsætter rækken af Fre-

dagsklubber for voksne. Medbring drikkevarer til eget brug og deltag i mad-

lavningen – der er købt ind til middagen. Det forudsætter dog tilmelding 

senest onsdag den 18. januar til bx@jbx.dk. Kom og vær med! 

/ Fredagsklub for voksne — Flemming Damgaard og Morten Gjern 

 

 

VINTERHYGGE I LÆSEKREDSEN 

Hyggeaften for deltagerne i Læsekredsen bliver torsdag den 2. februar 

kl. 18:00 i Børnehuset. 

 Mød op i klædedragt eller med effekter, der på en eller anden måde 

symboliserer en litterær figur fra en bog eller en forfatter.  

 Pris for arrangementet, som består af en tærtebuffet, kaffe, småkager 

m.m. er 150 kr. Drikkevarer til eget brug medbringes. 

 Tilmelding til Nina Nilson på tlf. 27 29 01 99 eller mail til: nina-

nilson@hotmail.com. 

/ Læsegruppe 3 — Lis Jensen, Berit Sauer, Annette Skovhøj, Gitte Børsting 

og Nina Nilson 

 

 

LOTTE LYKKE FREDERIKSEN I FOREDRAGSKLUBBEN 

Den 2. marts kl. 19:30 får Foredragsklubben besøg af Lotte Lykke Frede-

riksen i Havnehuset. Lotte tager i sit foredrag udgangspunkt i sin bog 

”Ligesom regn” fra 2015. 

 Sæt allerede nu x i kalenderen. Mere om foredraget i martsudgaven 

af VenøPosten. 

/ Foredragsgruppen — Kirsten Jensen 

 

 

BRUGTE JULETRÆER TIL HESTEFORNØJELSE 

Dit "brugte" juletræ er guf for nogle heste, blandt andet 

dem, jeg har lidt andel i. I stedet for at køre på genbrugs-

pladsen med træet, er du velkommen til at smide det ind  

på min grund på Klitten 6. Så sørger jeg for levering til  

hestene i Ølby.  

/ Nina Nilson, Klitten 6 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

100 års ensomhed 

af Gabriel Garcíca Márquez 

Forlag: Rosinante 

ISBN-10: 8763837048 

 

Engang i 1800-tallet grundlæg-

ger den unge patriark José Ar-

cadio Buendía og hans kone 

Ursula landsbyen Macondo et 

isoleret sted i en fiktiv latiname-

rikansk stat. Vi følger landsby-

ens og Buendíaslægtens udvik-

ling gennem et helt århundre-

de! En slægt, der er dømt til 100 

års ensomhed. En gådefuld pro-

feti, der går i opfyldelse, vold-

somme og ødelæggende liden-

skaber og civilisationens indtog 

er nogle af hovedingredienser-

ne i denne fantastiske, fabule-

rende, farverige og fatalistiske 

fortælling om en slægts skæb-

ne.  

 

Bedømmelse:  
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DET  SKER 

FÆRGELAUGETS GENERALFORSAMLING 

Venøsund Færgelaug afholder ordinær general-

forsamling onsdag den 10. februar kl. 19:15  

i Havnehuset. Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af regnskab  

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent  

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Finn Husum er på valg)  

6. Valg af formand  

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor  

9. Indkomne forslag  

10. Eventuelt.  

 

NB! Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være be-

styrelsen i hænde senest mandag den 25. januar.  

 Venøbussen tilbyder gratis transport fra Venø Færgen kl. 19:00 til 

Havnehuset og retur til færgen kl. 21:15. Tilmelding til bus på mail til:  

info@venoesund.dk senest tirsdag den 9. februar. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkjær Sørensen 

 

 

EFTERLYSNING: BOGBINDER 

Redaktøren efterlyser en bogbinder, der vil indbinde VenøPosten årgangs-

vis. Idéen kommer fra Erling Roseth, tak for den. Kontakt eventuelt 

vp@venoe.dk med oplysninger. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

DET BLEV JUL 

Julen har som altid været en god tid på Venø Ef-

terskole. Vi havde huset fyldt med gæster den 1. 

søndag i advent, hvor næsten alle forældre var 

forbi til forældresamtaler. Men den helt store julestart kom den 6. december 

med den store juleklippedag, hvor der blev klippet, klistre, pyntet op og la-

vet nisser. Efter denne dag er der ikke et eneste af de klassiske pop-rock jule-

hits, der ikke står klart i erindringen.  

 Dagen sluttede med det traditionsrige (det er i hvert fald andet år!) 

julebingo. Det er dejligt med både unge og gamle besøgende på skolen, og 

der kan ikke være mange, der er sluppet af sted uden en gevinst af den ene 

eller anden slags. I skrivende stund gøres der klar til de to juledage på sko-

len med festligheder som julerengøring, julemiddag, juleband, juletræ, jule-

mand, julegudstjeneste, julefrokost og julesange.  

 Tak til alle I mange venøboere, der på forskellig vis støtter og gør en 

forskel for Venø Efterskole. De bedste nytårshilsner! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

Færgetrafik i november 

 

 2016 2015 

Passagerer ............ 16.260 ..... 15.900 

Personbiler ............. 8.636 ....... 8.044 

Busser .......................... 412 ........... 452 

Lastbiler ...................... 100 ............. 90 

Gods (tons) .................. 35 ........... 164 

Cykler ........................... 144 ........... 154 

Campingvogne ............. 4 ................ 6 

 

 

GLS-PAKKER TIL VENØ 

Som mange af jer vil vide, så leve-

rer jeg GLS-pakker på Venø. Jeres 

pakker kommer til Struer om for-

middagen, og jeg har aftalt med 

GLS, at de er omdelt af mig på 

Venø inden aften. Alligevel vil 

nogen af jer opleve, at søger I 

efter leveringsstatus, så står de 

som leveret, når GLS-chaufføren 

har afleveret dem i Struer.  

 Bestil endelig fortsat leve-

ring på jeres adresse, og jeg sik-

rer, at de når jer på dagen inden 

aften. Godt nytår! 

/ Mogens Askanius, Nørskovvej 2 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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1. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

  Vi ønsker hinanden godt nytår. 

6. januar kl. 19:30 Filmaften i Børnehuset 

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

15. januar  Svarfrist: VenøPostens nytårskonkurrence 

15. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

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

20. januar kl. 17:30 Fredagsklub for voksne (tilmeld. 18/1) 

22. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

27. januar kl. 18:00 Venø GIF, banko og fællesspisning, Efterskolen 

  (tilmeld. 24/1) 

29. januar  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

29. januar kl. 15:15 Venø Musik, koncert og generalforsamling,  

  Nørskov 

 

Gåtur, GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, mødested: Havnekiosken 

Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: Efterskolens cykelskur 

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

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

Venø Svømning: Den 7., 14. og 21. januar kl. 13:00 

VENØ  I  JANUAR 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten februar 
2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 25. januar 
 
i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Gertrud Damgaard og  
Christian Mortensen 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

Venø-kalender 
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder 
dem. Brug kalenderen som værktøj i 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Gertrud Damgaard 

Foto: Claus Lyder Nielsen 


