September 2014
Forenings– og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Laura Hvidaa Hjørnholm

PÅ SPRING!

VENØ KIRKE
Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Per Mikkelsen,
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,
pm@km.dk
Formand Ove Bjerre-Pedersen,
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk
Kirkeværge Ellen Hylleberg,
tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk
Graver, Struer Kirkegård,
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Kirketjener Anker F. Jensen,
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk
Servicemedarbejder
Sârka Wiesnerova
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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SCENEOPTRÆDEN
Hvis man betragter menneskelivet som noget, der udfolder sig på en scene,
så kan man sige, at i løbet af især 1900-tallet, så er kunstneren mere og mere blevet et ideal for os alle. Kunstneren som type er blevet et ideal på det at
være menneske. Han eller hun er nemlig ”ærlig over for sig selv”. Han eller
hun demonstrerer et nutidigt ideal om at være autentisk og kan udtrykke
sig selv. Som kulturjournalisten Rune Lykkeberg skrev i bogen Kampen om
sandhederne fra 2008: ”Det sande jeg er noget, som det moderne menneske er forpligtet på at realisere. Folk, der ikke lever op til deres potentiale
eller ikke gør noget ud af deres talent, siges at svigte sig selv. Kunstneren
bliver i det perspektiv til ”mønstereksemplet på mennesket”, fordi kunstneren skabende udtrykker sig selv.” Sådan skriver Lykkeberg, og er det ikke en
træffende karakteristik af nutidens menneskeideal?
Og det gælder jo også på arbejdspladsen, hvor vi abonnerer på at
tilhøre den ”kreative klasse”, hvor idealet er at være med i en karaoke-bar
og være stjerne for en aften e.l. Mennesket skal sætte sig selv i scene, og her
gælder kodeord som ”at være på”, ”jeg-kan-gøre-det”, ”at være sin egen
direktør” og anvende sin x-faktor osv.
Det er værd at slå fast, at den personlighedstype, som bliver idealet i
vores selviscenesættende tid, har nogle stærke positive sider, for den hylder
jo viljen til at ville selv. Den hylder troen på egne resurser og på handlingens kraft. Det skal man ikke være blind for. Men hvis det altid handler om
at være udgangspunkt og autoritet i sit eget projekt, hvor man hylder
sportsheltens, stjernesangerens, superkokkens eller prinsessens personlighed, så kan det efter tæppefald godt give tømmermænd. Back stage, altså
efter det moderne menneskes optræden i sit eget skuespil, så kan skyggesiden af dette ”væren-på-projekt” godt mærkes som overanstrengelse.
Det er nemlig mentalt og sjæleligt hårdt at have kunstneren som forbillede – med alt hvad det indebærer af krav om kreativ vækst og disciplineret kultivering af sit ego. En overanstrengelse, der kan give sig udslag i
stress, i ensomhed, i udbrændthed og i selvforagt. Desuden kan det ende
med, at man så at sige kapsler sig selv inde. For man bliver nemt hæmmet i
at træde uden for sig selv og se på sig selv fra et andet sted. At se sig selv på
en anden scene. I optagetheden af sin egen scene, har man svært ved at se
andre scener. Og hvad det evt. kunne tyde på af modbilleder til ens egen.
Men her er det, at den kristne religion gør gældende, at man henter sin
identitet ikke på sin egen, men på en anden scene. Ja, der ligger i den kristne religion en frihed ved at være med på en scene, hvor en anden har sat
rammen og endog givet mennesket et rollehæfte. Et af de steder, hvor den
kristne scene udfolder sig, og hvor man bliver klar over, at man ikke er nødt
til at spille en rolle, man selv har kreeret, det er i gudstjenesten. Her træder
man ind på en scene, hvor der fra begyndelse til slutning tilbydes et rollehæfte, hvor man bare skal spille Guds medspiller. Førsterollen er givet til
Vorherre; andenrollen til Jesus. Men tredjerollen, birollen, det er den enkeltes og resten af menighedens. Gudstjenesten scene er i virkeligheden aflastningens scene.
/ Per Mikkelsen

VENØ SOGN
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 21. september kl. 10:00 er der høstgudstjeneste i Venø
Kirke. Børn og unge vil bringe høstofrene ind i kirken.
Efterfølgende er der sammenkomst på Nørskov (pga. at præstegården er under ombygning).
Der serveres kaffe, the, saft og boller. Der afholdes amerikansk lotteri
over de medbragte høstofre. Det indkomne og indsamlede beløb vil gå til
julehjælpen i Struer Kommune.
Venø Menighedsråd byder alle velkomne!
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

Fotos: Jan Bendix

”ITALIENSK AFTEN”
Lørdag den 27. september kl. 19:15 afholdes der - i samarbejde med
Kirsten Ingemann og Hans Sørensen - en italiensk aften på Nørskov.
Luigi Magni, tværfløjte og Daniele Biagini, klaver spiller 1. afdeling
med: Klassisk musik, argentinske tangoer af Piazolla, amerikansk inspireret
jazz samt highlights fra italiensk filmmusik.
I 2. afdeling synger et lille pigekor bestående af ”venøpigerne” samt
tre af Kirsten Ingemanns piger fra Ellebæk kirkekor: Klassiske og nyere sange fra Cesar Franck til Beatles akkompagneret af de to italienere.
Program
Kl. 19:15 velkomstdrink
Kl. 19:30 koncert
Efterfølgende
- Let tapasanretning (vin/vand)
- Tiramisu (kaffe/the)
Arrangementet koster kr. 50,- pr. person.
Tilmelding senest mandag den 22. september til Kirsten Yde på tlf.
97 86 80 09 eller kirstenyde@live.dk eller til Ove Bjerre-Pedersen på tlf.
20 42 72 44 eller ovefys@hotmail.com.
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen
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BLIV Ø-BO NU
PRØV VENØ AF
Riisvej 2 udlejes pr. 1. oktober
2014 eller senere.
Henvendelse kan ske til Øpedellen på tlf. 40 35 84 55 eller
mail askanius@privat.dk.
/ Ø-pedellen — Mogens Askanius

VenøBoen

VELKOMMEN TIL NYE VENØBOERE
I forbindelse med ”Venø i live”, Åben Ø-dagen den 16. august havde Venøs
foreninger inviteret ejendomsmæglere til at være med i teltet på havnen.
Sammen med venøboere fortalte de vores udenøs gæster om muligheden
for gennem huskøb at komme til at bo på Venø. Repræsentanter for tre
generationer af venøboere kunne fortælle om livet på øen.
VenøPosten bringer her fotos og kontaktadresser for de huse, der er
til salg her og nu.
/ VenøPosten — Red.

Riisvej 11 (EDC)

Riisvej 20 (EDC)

Sønderskovvej 16 (EDC)

Vigen 1 (EDC)

Riisvej 8 (Nybolig)

Lønningen 9
Kontakt: BoligOne
Mogens Kragh
Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 12 52

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 kasserer Antoinette
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab
koster kr. 100 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

Tangvej 6 (privat salg)
Kontakt: Peter Henriksen
tlf. 97 86 81 82

EDC Ejendomsgruppen, Strandvejen 1, 7600 Struer, tlf. 97 85 19 00

Se mere om Venø på: www.venoe.dk

Nybolig Struer, Smedegade 11-13, 7600 Struer, tlf. 97 85 55 55
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IKKE SÅ RINGE ENDDA…
Venøs foreninger har igen vist, at et solidt samarbejde og
ganske betydelige mængder af knofedt kan føre til et flot
arrangement.
Initiativet, som har til formål at skabe gode oplevelser
til venøboerne og til Venøs gæster, blev omsat til et bredt kvalitetsprogram.
Der var emner for alle, store og små, motionister, kunst- og kirkehistorieinteresserede, naturfolk, musik-, sang- og madglade, landbrugs- og fiskeinteresserede, loppefolk, sæsonens grøntsager, sommerens honning, museumsfærge osv. osv.
Havnen var fyldt godt op med sejl- og motorbåde fra andre Limfjordshavne. Bil- og cykelturister havde fundet vej op ad øen til trods for, at
ikke alle nåede tørskoede igennem dagen og aftnen.
Venø Café og Havnekiosk havde sørget for telt, der udover at give
plads til musik og mad gav tørre rammer til information og handel.
/ VenøPosten — Jan Bendix

ÅBNINGSTIDER I SEPTEMBER
Venø kartofler & lam
Salg af kartofler, lammespegepølser og
frosset lammekød i forskellige udskæringer sælges i sommerperioden 2014
fra Venø Café og Havnekiosk.
Henvendelse på tlf. 40 31 83 02.
venoe-kartofler.dk



Venø Café og Havnekiosk
Åbningstider:
Uge 36-37:
mandag lukket
tirsdag til fredag kl. 14:00-18:00
weekend kl. 8:00-19:00
Uge 38-39:
mandag lukket
tirsdag til søndag kl. 14:00-18:00
Der kan bestilles morgenbrød til
de dage, hvor der åbnes kl. 8:00.
Bestil dagen før inden kl. 19:00.

Foto: Preben Friis

Foto: Preben Friis

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,
tlf. 25 46 66 76



Venø Galleri

Foto: Preben Friis

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00
ellers efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10
venoe-billedvaerksted.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com



Foto: Peter Petersen

Venø Kro

Foto: Preben Friis

Køkkenet har åbent torsdag, fredag
og lørdag fra kl. 17:30-21:00.
Lukket torsdag den 25. september!
Bestil venligst bord.
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Peter Petersen
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VENØ GIF

Fotos: Peter Petersen

GADERUNDBOLD
Stort tillykke til ”Revl og Krat” (Lønningen, Revlen, Strømmen
og en enkelt fra Klitten) med sejren i årets gaderundturnering.
Der blev kæmpet med stor entusiasme fra alle deltagerne og
solen skinnede det meste af tiden.
Der var mødt godt 60 venøboere op til arrangementet, og vi afsluttede dagen med kaffe, saft, lagkage og boller.
Tak for en hyggelig og aktiv eftermiddag til alle fremmødte — såvel
tilskuere som spillere.
/ Venø GIF — Dorte Sauer
Revl & Krat sejrherrer og -damer

GADEFEST — RIISVEJ
Lørdag den 23. august var der
gadefest på Riisvej med 35 glade
deltagere i partyteltet. Der blev
spist, leget og hygget trods blæst
og regn.
/ Peter Petersen

MOUTAINBIKE — GUIDET TUR I KLOSTERHEDEN
Søndag den 14. september er der guidet MTB-tur i Klosterheden ved
Mikkel Olsen og Minik Villadsen.
Fælles afgang med færgen kl. 13:00. Har du lyst til at prøve kræfter
på en Moutainbike i skoven og mangler cyklen, kan cykelleje aftales med
Jens Chr. Brødbæk på tlf. 40 91 50 91, hvortil tilmelding også skal foregå
senest dagen før.
Ikke-cyklister er også velkomne til en rask tur i skoven. Vi slutter eftermiddagen med kaffe-kage-boller mm., hvor hver især sørger for sig selv.
Vel mødt til en dejlig dag i skoven.
/ Venø GIF — Anja Villadsen

BORDTENNIS
Nørskov har tilbudt at stille lokaler og bordtennisbord til rådighed. Derfor vil
vi her i vintersæsonen tilbyde bordtennis for alle interesserede.
Vi har i første omgang besluttet at have bordtennisaften på mandage fra kl. 19:00-20:00. Første gang bliver den 8. september. Medbring
eget bat. Er det noget for dig, så send en SMS til 23 95 34 97 senest den
6. september.
/ Venø GIF — Dorte Sauer
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VENØ SVØMNING
Vi tager nu hul på svømmesæsonen igen 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 som har en dybde på mellem
60 og 90 cm.
Priserne for at deltage i svømning er følgende:
 Voksne: kr. 25,- pr. gang eller kr. 200,- for 10 gange ved tilmelding
som fast svømmer
 Børn: kr. 15,- pr. gang eller kr. 110,- for 10 gange ved tilmelding
som fast svømmer

Færgetrafik
i juli

2014
2013
Passagerer ............28.844 ..... 29.584
Personbiler ...........11.370 ..... 12.094
Busser ..........................408 ........... 398
Lastbiler.......................156 ........... 180
Gods (tons) ................522 ........... 324
Cykler ....................... 2.070 ....... 2.010
Campingvogne........... 78 ............. 70

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00
eller soeren@venoe.dk senest den 6. september. Hvis man ikke ønsker at
være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra
gang til gang.
Der er svømning disse 10 lørdage:
 Den 6., 13., 20. og 27. september
 Den 4. og 25. oktober
 Den 1., 8., 15. og 22. november
/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær

KONTINGENT VENØ GIF
Vi har nu været rundt med indbetalingskort til GIF kontingent. Dette kontingent bliver opkrævet som et grundbeløb af alle aktive medlemmer i foreningen og giver samtidig ret til at deltage i diverse engangsarrangementer i
løbet af året.
Vi opkræver kontingent af alle over 14 år, så børn under 14 er
”medlem” gennem deres forældre. Vi håber, vi tilbyder aktiviteter/
arrangementer, der rammer alle aldersgrupper og interesser. I er velkomne
til at komme med forslag til kommende arrangementer eller aktiviteter.
/ Venø GIF — Dorte Sauer

Klar—parat—skyd!

Foto: Jan Bendix
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DET SKETE
LÆSEKREDSEN
ANBEFALER…
Læsekredsen har taget hul på en
ny sæson. VenøPosten har fået
lov at kigge med i årsprogrammet
for 2013/14.
I de kommende numre af
VenøPosten bringer vi titlerne på
de bøger, der fik ”flest stjerner”.
/ VenøPosten — Red.

Læsekredsen anbefaler:
Hjertet slår og slår
af Jens Smærup Sørensen
Gyldendal 2012
ISBN: 9788702135350
En roman, der i tilbageblik beretter om et far-søn forhold i
1950’ernes landbosamfund.

BYPASS OPERATION PÅ VENØ HAVN
Det lyder måske lidt mere dramatisk end det
i virkeligheden er. Efter ansøgning hos Kystdirektoratet har Venø Havn fået tilladelse til
at flytte ophobet sand, der er aflejret nord
for havnen til et område syd for havnen.
Som især sejlere vil vide, så har den
nye forlængede havnemole ført til, at sand
fra de senere års nedbrydning af klinterne har lejret sig nord for havnen,
men desværre også i sejlrenden ind til havnen.
Med den nye tilladelse, som er i høring for tiden, får Venø Havn nu
mulighed for at forbedre stranden syd for havnen og samtidig sikre sejlrenden.
/ Venø Havn — Morten Gjern

VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK
Jeg siger tak for en god sommer. Tak til alle som hjalp mig i forbindelse med
teltballet den 16. august. Vi havde en rigtig dejlig aften, med dejlig mad,
god underholdning og fantastisk musik. Vi savnede dog lidt flere øboere til
at feste, og håber at de kommer med næste år.
September byder på nye åbningstider. Havnekiosken holder lukket i
uge 40, 41 og 42, da vi vil på sommerferie!
Der er fællesspisning den 19. september, hvor vi skal have pulled
pork — tilmelding senest den 16. september. På gensyn!
/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup

SANS 2014
Venø var repræsenteret fornemt på Sans 2014 i Struer den 9. august. På
side 10 omtales samarbejdet mellem Venø Færgelaug og Venø kartofler &
lam.
Lammekød og kartofler var også
på den svensk/engelske kok Tereq
Taylors program, da han var i teltet foran Grand Hotel.
Tereq Taylor besøgte sidste år
flere steder i det nordvestjyske, herunder Venø. Det er der kommet et BBClifestyle program ud af. Programmet
er foreløbigt set af mere end 100 mio.
seere.
Foto: Jan Bendix
/ VenøPosten — Red.
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DET SKER
LAG – SMÅØERNE
NY FORENING FOR DE 27 SMÅØER
Sammen med de fastboende på de 26 andre danske småøer
har venøboerne fået mulighed for at blive medlemmer af LAGsmåøerne, som er det nye udviklingsprogram for landdistrikterne. Programmet får fra årsskiftet EU- og nationale midler til at
styrke indsatsen for fx øget bosætning, erhvervsaktivitet osv.
Venøboernes indflydelse sker gennem gratis medlemskab af den nystiftede forening, hvor en nyvalgt bestyrelse henover efteråret skal udarbejde strategi for indsatsen. På den stiftende generalforsamling blev der fastlagt vedtægter, som forventes godkendt af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter.
Generalforsamlingen valgte Søren Noes, Hjarnø, som den første formand for den nye forenings bestyrelse. Læs mere om Søren på
www.blivoebo.dk/mod-en-obo/2-ukategoriseret/112-obo-ved-et-tilfaeldepa-hjarno.
I det kommende nummer af Ø-Posten vil LAG-småøerne blive omtalt
nærmere. Men det er allerede nu muligt at melde sig ind i den nye forening. Det kan ske ved at udfylde tilmeldingsblanket, som følger med dette
nummer af VenøPosten eller ved at sende blanketoplysningerne til VenøBoen (vb@venoe.dk). Betingelserne for medlemskab er, at man er fastboende og over 15 år.
LAG–småøerne afløser Småøernes Aktionsgruppe, som i de senere år
bl.a. har ydet støtte til Venø Havn, Venø Teltlaug, Venø Kro og også til
Venøturisme-projektet, som er under etablering i disse måneder.
Yderligere oplysninger om det nye LAG kan fås ved henvendelse til
undertegnede på tlf. 40 42 21 05 eller mail bx@jbx.dk.
/ VenøBoen — Jan Bendix

GENERALFORSAMLING
VenøBoen afholder generalforsamling tirsdag den 22.
oktober kl. 19:30 i Havnehuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Foto: Jan Bendix
Søren Noes, nyvalgt formand for LAGsmåøerne

LEKTIECAFÉENS FREMTID?
Den nye folkeskolereform har
ændret en del på skoledagen og
blandt andet åbnet tilbud om
lektiecaféer på de enkelte skoler i
kommunen.
Derfor har vi ikke lagt planer for efteråret - endnu. Vi vil
gerne åbne caféen. Inden vi gør
det, så skal vi have en fornemmelse af, om der fortsat er brug for
vores tilstedeværelse, når nu en
ny model er etableret.
Derfor beder vi interesserede elever og deres forældre om at
kontakte en af os, hvis I ønsker, at
vi skal begynde igen.
Mail eller ring til Bodil på
bam@venoe.dk / tlf. 97 86 80 42
eller til Jan på bx@jbx.dk / tlf. 40
42 21 05.
/ For lektiecafé-gruppen
– Bodil Anker Møller og
Jan Bendix

PS: WiFi installationen i Børnehuset er midlertidigt stillet i bero.

Vedrørende pkt. 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 14.
september.
/ VenøBoen — Aase Askanius
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Redaktionen har fået lov at ”plukke” i Færgelaugets nyhedsbrev:
SEPTEMBERSEJLADSER MED VENØSUND
Ved Sansefestivalen den 9. august samarbejdede Venøsund Færgelaug med Venø

 Søndag den 7. september kl. 14:00 - 17:00: Ud i det blå fra Venø
Havn – til Gyldendal og forbi sælerne på Bradser Odde.

kartofler & lam. Her er et par fotos fra
opsætningen af sidesejl, der beskyttede
gæsterne mod regn under uddelingen af
smagsprøver på diverse udskæringer af
Venø lammekød.

 Onsdag den 10. september kl. 12:00: Fra Venø Gl. Havn til Struer.
Afgang kl. 13:00 til en position nord for Venø, hvor vi kan tage imod de
store sejlskibe, der deltager i træskibssejladsen Limfjorden Rundt, og som
stævner mod mållinjen i Venø Bugt. Vi følger skibene til Struer og returnerer til Venø med forventet ankomst ca. kl. 17:00.
 Søndag den 21. september: Rundt på fjorden med madkurv. Afgang
fra Venø Gl. Havn kl. 11:00 retur kl. 16:00.
Tilmelding skal ske til Finn Husum på tlf. 21 82 51 06. Der er plads til 12
medlemmer pr. tur. Og prisen pr. tur er kr. 75 pr. voksen og 100 kr. pr. par.
Børn: halv pris.

Foto: Jan Bendix

Nye formidlingsrammer
Gennem det seneste års tid har Venøsund fået indrettet rammerne for formidling. Først fik vi fondsstøtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene Formål til overdækning, derefter fik vi mulighed for
at forny sliddækket med norsk fyrretræ, og det seneste ankomne er korkstolene monteret med reb og trækugler.
/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen (forkortet af red.)

Foto: Jan Bendix
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Foto: Venøsund Færgelaug

DET SKER
DE GAMLE TRÆSKIBE
PASSERER VENØ... IGEN

VENØ EFTERSKOLE — HALSAG
Byrådet har vedtaget lokalplanen for udvidelse af Efterskolen med multihal
og boldbane. Arealet er indskrænket efter indsigelse fra Chr. Kjær. Byrådet
her endvidere besluttet at ekspropriere de omfattede 1,4 ha til formålet.
/ Venø Efterskole — Peter Petersen

Arkivfoto: Jan Bendix

I dagene den 8.-13. september
gennemføres den traditionsrige
træskibssejlads Limfjorden Rundt.
Der bliver muligheder for adskillige kig fra Venø den 10. september.
/ VenøPosten — Red.

VENØKAFFE
Det er igen tid for den mangeårige tradition med elevbesøg i hjemmene på
Venø. Det er i efterskolekredse et helt enestående arrangement, hvor vi
hvert år har fået meget begejstrede elever hjem, og mange positive tilkendegivelser fra venøboerne. Derfor håber vi på jeres nysgerrighed og velvillighed til at gentage succesen med Venøkaffe, hvor eleverne kommer på
besøg hos jer.
Derfor vil vi være glade, hvis I onsdag den 1. oktober kl. 19:3021:00 vil åbne jeres hjem for vores elever til lidt hyggeligt samvær.
Tilmelding til arrangementet kan ske til Mette Jaffke på tlf. 23 27 22
99 eller på mail mettejaffke@hotmail.com senest tirsdag den 23. september. Når I tilmelder jer, vil vi gerne vide, hvor mange elever, I vil have besøg
af.
/ Venø Efterskole – elever og medarbejdere, Nikolai Vangkilde Terp
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VENØ I SEPTEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten oktober
2014 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest den 24. september

Foto: Karen Damgaard

7. september kl. 10:00

Højmesse v/ Per Mikkelsen

14. september kl. 13:00

Mountainbike-tur, mødested ved færgen

14. september kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen

17. september kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

19. september

Fællesspisning i havnehuset (tilmeld. 16/9)

21. september kl. 10:00

Høstgudstjeneste v/ Per Mikkelsen

21. september kl. 11:30

Høstarrangement på Nørskov

Abonnement: VenøPosten kan tegnes
i abonnement ved henvendelse til
udgiverne.

27. september kl. 19:15

Italiensk aften - sognearrangement, Nørskov
(tilmeld. 22/9)

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

28. september kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg

Korrektør: Marianne Pedersen

1. oktober

Venøkaffe, efterskoleelever besøger venøboere
(tilmeld. 23/9)

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.

Fotografer: Viktoria Jensen og Karen
Damgaard

kl. 19:30

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 arrangementstidspunkt foreligger.
/ VenøPosten — Red.
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Bordtennis: På Nørskov hver mandag fra kl. 19:00-20:00 (første gang 8/9)
GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00
Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00
Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00
Sejlads med Venøsund: Den 7., 10. og 21. september
Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00
Venø Svømning: Den 6., 13., 20. og 27. september kl. 13:00

