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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Maja Holm-Cilleborg
tlf. 97 86 80 15 / 29 17 80 15 
maci@km.dk

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Næstformand og sekretær 
Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Kontaktperson
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64, 
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejder:  
Anna Brødbæk

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

VENØ  KIRKE
GLÆDENS MIRAKEL
Kan vi overhovedet tillade os at være glade, når bomberne regner ned over 
ukrainske byer? Kan vi hygge os ubekymret med hinanden, når mennesker i 
den ulykkelige krig tortureres? Såre menneskeligt er det at tænke sådan. Men 
der kan være mange andre årsager til bekymring og ængstelse. Ensomhed 
og udelukkelse tynger sindet. Måske har man mistet en kær og har siddet til-
bage med minderne fra glade tider. Andre er adskilt fra familie og børn, fordi 
de er på opgaver i udlandet som soldat, som sømand eller andet. Der kan 
være så mange årsager for menneskers modløshed. En skilsmisse betyder, 
at man ikke ser børnene så ofte. Der kan være sygdom, misbrug og meget 
andet, som forhindrer glæden. Kristendommen handler om glædens bud-
skab. Det glædelige budskab om, at Gud kommer til os. Han kommer i Jesus 
Kristus og bliver menneske midt iblandt os. Han kommer med sin kærlighed 
og sin glæde. Han deler kærligheden og glæden med os, så vi må dele ud af 
glæde og kærlighed til andre mennesker. Vi kender måske en og anden, som 
har brug for vores kærlighed og glæde, så livet får indhold og betydning. Og 
det underlige ved Guds kærlighed og glæde, som vi modtager, er, at glæden 
og kærligheden bliver endnu større, når vi deler dem med andre.

Denne opdagelse udtrykker Frans af Assisi (1181-1226) rammende i sin 
kendte bøn, som blev bedt af et oldebarn til Lise Nørgaards begravelse:

Herre, gør mig til redskab for din fred
Hvor der er had, lad mig så kærlighed 
Hvor der er krænkelse, tilgivelse 
Hvor der er tvivl, tro
Hvor der er fortvivlelse, håb
Hvor der er mørke, lys
Hvor der er bedrøvelse, glæde 
Guddommelige mester, hjælp mig
så jeg ikke så meget søger 
at blive trøstet, som at trøste 
ikke at blive forstået, men at forstå 
ikke at blive elsket, men at elske
For det er ved at give, at vi modtager 
ved at tilgive, at vi bliver tilgivet
og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv
Amen

Med disse ord vil jeg gerne sige farvel og tak for 13 spændende måneder 
som fungerende sognepræst på Venø, Resen og Humlum. Det har været en 
stor glæde at holde gudstjenester i den lille kirke. I procenter er der næppe 
noget sogn i Danmark, der har en større deltagelse i gudstjenesterne end 
Venø Kirke. Samarbejdet med medarbejderne og menighedsrådet har været 
forbilledligt. Et blomstrende og engageret foreningsliv på øen har fyldt sog-
nelivet med kultur, sang og musik samt sport. Et naturligt samarbejde med 
efterskolen har givet øen og kirkelivet et friskt pust af ungdom og glæde. 
Det var flot at blive budt til bords af seks unge efterskoleelever til spisning 
og efterfølgende sangaften. Mange tak til alle, som har været med til at gøre 
livet let for en pensionistpræst. ”Himmellodsen” går fra borde og overlader 
roret til Maja, som jeg håber, I - om muligt - vil tage endnu bedre imod end 
mig. Jeg skulle jo kun have vikarieret i et par måneder! 1000 tak. 
/ Hans Vestergaard Jensen



3

VENØ  SOGN
MAJA HOLM-CILLEBORG 
Når dette læses er vores nye sognepræst flyttet ind i Venø Præstegård. Venø 
Menighedsråd glæder sig i den grad over, at der igen er lys i præstegården.

Maja blev indsat i Venø Kirke den 29. januar og budt velkommen af en 
stor flok venøboere ved en fælles frokost på Venø Efterskole.

Hans Vestergaard Jensen – farvel og mange tak
Vi sagde også ved frokosten farvel og mange tak til vores vikarpræst gennem 
det sidste år, Hans Vestergaard Jensen. Det har i alle måder været en stor for-
nøjelse at have Hans iblandt os med det engagement, han har haft i præste-
jobbet på Venø. Vi håber, at vores afgående vikarpræst med familie af og til 
også vil gæste Venø fremover.

Ombygning af Venø Præstegård
Exner-fredningszonen spøger desværre stadigvæk…, vi afventer svar på, om 
vi må tilbygge på vestsiden af Præstegården. Selvom vi skrev i december, at 
der er sat pres på nu, så hjælper det for lidt.

Gør døren høj, gør porten vid…
Vi har lidt problemer med både døren ind i kirken samt døren ind i kapel-
let. Anders Hunsballe er sat på sagen, så begge døre er i gode hænder den 
næste tid.

Støtte til ukrainerne i Struer Provsti
Venø Menighedsråd og mange andre menighedsråd har økonomisk støttet 
op om, at vores ukrainske gæster har kunnet deltage i en fælles julegudstje-
neste i Holstebro i forbindelse med deres julefejring den 7. januar.

Kyndelmissekoncert 
Søndag den 5. februar kl. 16:00 i Venø Kirke er der Kyndelmissekon-
cert med Margrethe Ingemann Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen. 
Koncerten er et samarbejde mellem Venø Musik og Venø Menighedsråd. Se 
omtale andet sted i bladet.

Maja Holm-Cilleborg indsættes i Resen og Humlum Kirker
Vi har gudstjenestefri søndag på Venø den 12. februar. Maja indsættes den-
ne søndag i Humlum Kirke kl. 9:00 og i Resen Kirke kl. 10:30. Alle venøboere 
er meget velkomne til en af gudstjenesterne.

Fastelavnssøndag 
Vi slår ikke katten af tønden på Venø i år, men den 19. februar spiser vi 
fastelavnsboller i kirken efter gudstjenesten. Vores præst, Maja, deltager i 
Aktivitetscentret i Bremdal, Drosselvej 1, hvor Resen-Humlum kirkerne har 
tøndeslagning kl. 14:00. Alle fra Venø er mere end velkomne, gerne udklæd-
te.

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

Billeder fra indsættelsen den 29. januar.

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag den 21. februar  
kl. 18:10 hos Susanne Marie Jen-
sen. Vores menighedsrådsmøder 
er offentlige, og I er altid velkom-
ne, hvis I vil i dialog med os. 

Referaterne fra vores møder 
kan læses på www.venoe.dk 
under Venø Kirke. Vi kan også 
kontaktes på mr@venoe.dk. 
/ Venø Menighedsråd  
– Marianne Pedersen

Fotos: Jan Bendix
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DET  SKER
STRUER KLIMANEUTRAL – DK2020
Kommunen har tilsluttet sig netværket DK2020, 
som omfatter de fleste af landets 98 kommuner. 
Netværket har til formål at understøtte de natio-
nale mål om klimaneutralitet i 2050.

Struer Kommune skal i løbet af de kommende 
måneder udarbejde en handlingsplan, der lever op til 
målene – og kommunen er godt i gang med arbejdet.

Succesen er bestemt af, at det lykkes kommunen at få 
forståelse, accept og vilje i både den offentlige sektor og 
i civilsamfundet.

Forudsætningen for, at det skal lykkes, er at opnå 
adfærdsændringer, som fremmer cirkulær økonomi 
både i erhvervslivet og de private husholdninger.

Bliver Venø valgt som friø i marts, så vil gennemførelsen af strategien og 
planerne for energiomstillingsprojektet være et vigtigt bidrag til opfyldelsen 
af kommunens forpligtelser.

Tænketanken Concito er sammen med bl.a. Kommunernes Landsforening 
og Realdania med til at udvikle idéer til løsninger. Hent folderen “Klima-
handling i Fællesskab” her: www.kortlink.dk/2hvu2. Den giver idéer til, 
hvordan vi som borgere kan være en del af løsningen på udfordringerne.

Det er bare med at tage fat….
/ VenøPosten – Jan Bendix

VENØ TIL MESSE!
Et lille udvalg fra VenøBoens bestyrelse er i gang med at  
planlægge årets deltagelse på messen Ferie for Alle i Messe-
center Herning den 24. til 26. februar. 

Over tre dage vil vi sammen med Struer, Humlum Camping 
og Toftum Bjerge Camping være en del af Destination Limfjordens store 
stand i Danmarkshallen. Vi har fået en super god placering, humøret er højt 
og planlægningen i fuld gang. Vi promoverer Venø ud fra det, der karak-
teriserer øen bedst: Natur, ro, hyggelige aktiviteter og kulturelle oplevelser. 
Flere af øens turistaktører har meldt tilbage, at de gerne vil promoveres på 
messen. Det vil vi gøre vores bedste for at leve op til. 

Vi er i gang med at få lavet postkort med ægte øboere som trækplaster. 
Bagpå kortet kommer en QR-kode, som henviser til www.venoe.dk. Derfor er 
det VIGTIGT at få ajourført diverse informationer på hjemmesiden, så den er 
up-to-date for 2023.

Uden godhed og velvillighed kunne dette ikke lade sig gøre. Stor tak til de 
dejlige venøboere, der hjælper med dette ferie-/turistprojekt. Standpassere, 
fotomodeller, fotograf, cykeludlejer, rekvisitører m.fl. – tak fordi I bruger tid 
og energi på dette. 

Hvis I planlægger at komme til Ferie For Alle, bliver vi glade, hvis I besøger 
vores stand.  
/ VenøBoen – Ane Kathrine Thorgård

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Ane Kathrine Thorgård (sekretær), 
Alice Frederiksen (færgerepr.), Hans 
Peter Aarslev, (supleant for ø-repr.) og 
Per Mikkelsen.

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.

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Niels Haahr på  
tlf. 27 84 36 74. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.
 - Færgelejet på Venø og Kleppen

Se mere om Venø på: venoe.dk

Klimahandling 
i fællesskab

http://venoe.dk
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DET  SKER
NY BUSPLAN - MIDTTRAFIK
Den nye busplan, som træder i kraft fra sommeren 2023, har lige været i 
høring, og da høringssvaret skulle indsendes senest den 17. januar, kunne vi 
ikke nå at få det med i VenøPosten. I stedet skrev vi på “Venøbeboerne” på 
Facebook, hvor VenøBoen tilbød at lave et samlet høringssvar til Midttrafik 
for rute 346 - Struer-Bremdal-Venø. 

Vi modtog svar som gik på ønske og behov for minimum to afgange om 
søndagen, samt svar med ønske om en enkelt ændring af et afgangstids-
punkt på hverdagene. Det drejer sig om, at afgangen fra Struer kl. 13:07 
ønskes udsat til 13:27. Hvor det ender, og om vi bliver hørt, det må vi afvente 
at se.

Årets Ø 2023
Hvert år udvælges en ikke brofast ø til at være Årets Ø. 
Øens beboere skal selv ansøge om at komme i betragt-
ning. Det er Forenede Kredit og Sammenslutningen af 
Danske Småøer, der sammen har nedsat en komité, der 
skal gennemlæse ansøgningerne og udvælge Årets Ø 
2023. Vinder-øen får en præmie på kr. 50.000, som skal bruges til et fælles 
arrangement på øen. Der kåres også en nr. 2 og 3.

VenøBoen har i år indsendt en ansøgning, da vi synes, vi på øen har 
rigtig mange udviklende fællesskaber, der både er kulturelle, udviklende og 
samlende, og som i mange tilfælde foregår i nogle fællesskaber på kryds og 
tværs af foreninger, erhverv, privatpersoner, efterskole og kirken.

Udviklingskonsulent i Struer
I december havde Jan Bendix og undertegnede invite-
ret Struer Kommunes nye udviklingskonsulent, Kristoffer 
Gravgaard Pedersen (foto), en tur til Venø. Kristoffer fik 
en rundtur på det meste af øen. Vi besøgte bl.a. Venø 
Kirke og de to sommerlejre. 

Vi havde forinden haft et møde med kommunal- 
direktør Jesper Thyrring og Kristoffer Gravgaard 
Pedersen om vores planer med et seniorbofællesskab på 
Venø, så selvfølgelig skulle Kristoffer også se byggegrun-
den på Lønningen 4 samt Børnehuset. 

Vi føler, at vi fra Struer Kommune har stor opbakning til projektet med 
et seniorbofællesskab, som jo skal være med til at skabe øget bosætning på 
Venø, så det store spørgsmål er, hvordan eller hvornår vi kan få en almen 
boligforening med i planerne. 

/ VenøBoen – Annette Friis

Foto: Maria-Louise  
Refsgaard Jørgensen

IDÉER TIL VENØDAGE  
I PÅSKEUGEN 
Kære foreninger, grupper, gallerier, 
spisesteder, butikker, efterskole, 
landbrug og enkeltpersoner - ja 
ALLE, der har lyst til at byde ind 
med idéer og ønsker til aktiviteter 
på Venø i påskeugen: fra den 1. 
til 10. april, begge dage inklusiv.

Som vanligt, vil VenøBoen og 
VenøPosten i fællesskab udarbejde 
program for dagene. Selve indhol-
det i programmet skal I dog selv 
levere. 

Så send en mail med, hvad 
I gerne vil have annonceret i 
programmet til:  
annette@venoe.dk - hurtigst muligt 
og senest den 14. marts.
/ VenøBoen – Annette Friis

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKETE
HANNA THOUSTRUP (1925-2022)  
– EN VENØ PERSONLIGHED
Hanna Thoustrup, Nørskov, døde den 31. decem-
ber efter kort tids sygdom, hun blev 97 år.

Ved begravelsen fra Venø Kirke den 7. januar 
tog Venøs beboere, familie og venner afsked med 
et menneske, der i mere end en menneskealder 
betød uvurderligt meget for øens liv, sammenhold 
og sundhed.

Hanna Thoustrup (foto, fra 2009) kom til Venø som ung i 1948, hvor hun 
blev gift med Herluf Thoustrup i november samme år, og som gårdmands-
kone på Nørskov havde hun mange opgaver, men hun påtog sig også 
jobbet som øens hjemmesygeplejerske, og hun huskes som en sikker lokal 
”sundhedsmyndighed”, som lægerne i Struer ofte henviste til, hvis der var 
behov for akut hjælp på øen. Familien var engageret både i øens folkelige 
og kirkelige liv. Hanna afløste sin mand som formand for menighedsrådet, 
og hun huskes af præsterne som en trofast kirkegænger. Ikke mange præster 
har vel oplevet, at et sognemedlem ringede afbud, hvis man ikke kunne 
komme til gudstjeneste en søndag. Der var altid mindst én på kirkebænken 
fra Nørskov! 

Som menighedsrådsformand var Hanna med til at ansætte flere præster. 
Da biskoppen og kirkeministeriet i 1988, (da sognepræst Bent Ole Pedersen 
havde fået andet embede) ønskede at nedlægge sognepræsteembedet 
på Venø, tog Hanna Thoustrup til Viborg for at overbevise biskoppen om 
vigtigheden af at have en præst på øen. Det lykkedes hende at overbevise 
om, at stillingen skulle opslås, og sammen med menighedsrådet besøgte hun 
samtlige hjem på øen for at få tilslutning til ansættelse af en ikke-teologisk 
kandidat, der var religionslærer på Gymnasiet i Struer, som hun argumente-
rede, ”skal præsten også kunne undervise vores børn”. At børnene på øen 
betød meget for Hanna og Herluf, viste de bl.a. ved at støtte dannelsen af en 
efterskole på øen. Da man havde brug for en sportsplads, stillede Herluf en 
mark til rådighed, hvor man kunne spille fodbold og dyrke idrætsaktiviteter. 
Med efterskolen fulgte også en befolkningstilvækst med flere små børn. Da 
der blev behov for en permanent pasningsordning for de mindste børn, 
kæmpede forældrene for en ordning, og Hanna stillede beredvilligt kælderen 
på Nørskov til rådighed, indtil en børneinstitution kunne bygges ved siden af 
skolen.

De sidste år tilbragte Hanna Thoustrup på Plejecentret Enggården i 
Struer, men mange på øen husker hende stadig for den uselviske indsats, 
hun gjorde for øen, og i 1994 fik hun på foranledning af Jens Rytter overrakt 
dronningens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste.

Vi er mange, der vil huske Hanna Thoustrups kontante, men kærlige 
facon. Æret være Hannas minde. 
/ Jørgen Anker Jørgensen (tidl. lærer og sognepræst på Venø), Kregme

DEN DRILSKE  
NYTÅRSKONKURRENCE
Den 25. januar afsløredes det, at 
ingen venøboere havde fundet vej 
til Havnehuset med løsningsforslag 
til årets nytårskonkurrence. Om 
det var sværhedsgraden, vejret 
eller manglende motionslyst, der er 
årsagen, står indtil videre hen i det 
uvisse.

Men løsningen skal læserne ikke 
savne. Nu er der så mulighed for 
efterprøvning! God tur til de, der 
kaster sig ud i den.
/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKER
VENØ MUSIK MARKERER MIDVINTER
Kyndelmissekoncert søndag den 5. februar  
i Venø Kirke kl. 16:00 ved Margrethe Inge-
mann Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen. 

Efter at måtte udskyde koncerten et par gange kan 
vi nu endelig se frem til markeringen af midvinter på 
Venø. Som tidligere nævnt får vi besøg af sopranen 
Margrethe Ingemann Sørensen og guitarist Ask Nørholm. 
Desuden deltager kirkens organist, Hans Sørensen. 
Parret Margrethe og Ask fremfører vinterens sange og 
skaber hermed lys og varme i den koldeste tid på året 
- midvinter. 

Deres egne nyskrevne sange blandes med originale 
fortolkninger af traditionel nordisk salme- og visesang. 
Foruden guitar spiller Ask på dobro, autoharpe og 
harmonium. Hans Sørensen, Margrethes far og Venøs organist, vil bidrage 
med stemningsfulde toner på kirkens orgel. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Venø Menighedsråd.

Musik-generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes søndag den 5. marts på Nørskov efter  
koncert med Louise Bjerre-Pedersen. Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning for regnskabsåret 2022
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen. På valg er Lilly Møller, Per Mikkelsen, Axel Steenkjær, 

Ester Sagen og Irma Bjerre-Pedersen 
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Drøftelse af program m.m.
9. Eventuelt 

/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

GRATIS FÆRGE
Overfartsleder Charly Clemmensen fortæller til VenøPosten, at han og 
VenøBoen har talt om øboernes ønske om mulig gratis overfart for gående 
og cyklister. Det vil vi forsøge med i en prøveperiode fra den 1. marts til 
og med den 22. juni. Så vurderer vi økonomien for perioden, og om det er 
muligt at fortsætte efter den 6. august og til den 31. december 2023.

Takstbekendtgørelsen fastlægger, at der skal være fuldprisperiode fra den 
23. juni til den 6. august. Til gengæld, så kan venøboerne og øens gæster 
glæde sig over, at i hele april er der gratis privattransport for både gående, 
cyklister og personbiler.

Undskyldningerne for ikke at besøge Venø synes at være næsten væk.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Kartofler sælges ved  
telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler

venoe-kartofler.dk

Vi holder vinterlukket. 

Tlf. 97 86 80 06 - info@venoekro.dk 
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller 0504936@spar.dk

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Foto: Erling Roseth

Privatfotos
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DET  SKER

Færgetrafik  
i december

 2022 2021
Passagerer ............ 14.988 .....14.498
Personbiler ...............8.514 ....... 8.572
Busser ........................... 412 ...........488
Lastbiler ....................... 148 ...........126
Gods (tons) ................. 526 ...........188
Cykler...............................86 ...........276
Campingvogne .............. 0 ................2

VENØSUND FÆRGELAUG
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 21. 
februar kl. 19:15 i Havnehuset på Venø Havn.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, godkendt af bestyrelsen.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (Finn Husum, Jørgen Vang og Erik 

Glue er på valg).
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter (Nina Bech Nilson og Ole Møllnitz er på 

valg).
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 

den 14. februar).
9. Eventuelt.

/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

EVALUERING PÅ RUNNING DINNER
Sikke en dejlig flok, der med smil på læben og højt 
humør, dukkede op i efterskolens spisesal lørdag den 21. 
januar. Det brusede af en fantastisk og skøn stemning.

Snakken gik, og folk fandt sammen med de par, som 
man ikke lige havde fået snakket færdig med ude hos 
værterne. Lige efter planen. 

Det blev den succes, som jeg håbede på, så der kommer flere af dem.
Konceptet med værter til alle retter fortsætter. Tanken med betaling for 

maden til værterne er, at det på et tidspunkt ”går op”, når alle gæster forhå-
bentligt også har været værter. Men hold jer ikke tilbage med at være med 
til arrangementet, man bliver ikke tvunget til at være vært. Jeg har allerede 
fuldt værtshold til næste omgang.

Konceptet på efterskolen ændrer jeg lidt. Alle kom og var mættede af 
mad og indtryk, så jeg fornemmer at der ”bare” var behov for en kop kaffe, 
lidt snack og så måske det sidste glas vin/øl, mens man sludrede af med 
de nye ansigter, man havde mødt. Men jeg fornemmede også, at der var 
et behov for lige at hilse af, inden man gik hver til sit. Så mødet i spisesalen 
fortsætter, men mere uformelt og uden natmad, som er svær at beregne, når 
der er så stor (dejlig) aldersspredning på os.

Men så er spørgsmålet: Hvornår er vi klar til en omgang igen? Er det her 
i foråret, lige før sommeren eller lige efter sommeren? Kunne man være 
heldig med vejret, var en sensommeraften i august, hvor vi alle sluttede af på 
havnen i forbindelse med solnedgangen - en mulighed…? 

Tusind tak for en god start og tak for de rosende ord jeg har fået med.
Nye idéer og input til Running Dinner, tager vi, når jeg møder jer rundt på 

øen, eller I sender mig en SMS på 61 13 14 07.
/ Dennis Borbjerggaard, Kimingen 2

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22B  
Pris: kr. 4.995.000 
Boligareal: 149+46 m2 

Energimærke A2020 

Se mere på: edc.dk. 

/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes ordinær generalfor-
samling i Venø Børne- og Ung-
domshus tirsdag den 28. febru-
ar kl. 19:30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
/ Venø Børne- og Ungdomshus
– Flemming Damgaard
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HAVNENS GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Havn den 15. marts  
kl. 19:30 i Havnehuset. Generalforsamlingen gennemføres med dagsorden 
ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning. 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Godkendelse af budget. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes senest den 1. marts 
til formand Tage Jepsen enten på mail: tage@venoe-efterskole.dk eller pr. 
brev: Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer. 
/ Venø Havn – Mette Jaffke 

RENOVERING AF VENØ HAVN
På figuren ovenfor er vist den første gode begyndelse til renoveringen af 
Venø Havn. 

Efter at Struer Kommune har overtaget selve havneanlægget, er planerne 
lagt for de væsentlige forbedringer af moler og broer, som venøboerne har 
drømt om i årevis, men ikke haft midler til. På figuren ses de områder, der 
”tages under behandling”. Planerne har indtil udgangen af januar været i 
høring. Det er Kystdirektoratet, der sagsbehandler ”anlæg i søterritoriet”.

Når sagen forhåbentlig godkendes, så skal anlægsarbejdet i udbud. 
Indtil videre kan venøboerne og ikke mindst havnens brugere så glæde sig 
til virkeliggørelsen. Mon ikke der kommer en indvielsesfest på programmet 
inden for 1-2 år, og gerne før?
/ VenøPosten – Jan Bendix

FOLDER OM HAVNEHUSET
Messen: Ferie for Alle (se side 4) 
gav Claus Lund Jensen og Dorte 
Sauer lyst til lidt ekstra omtale af 
Havnehuset og dets tilbud. 

Resultatet er blevet to flyers om 
henholdsvis Havn og Havnehus og 
én om muligheden for firma- og 
familiearrangementer. 

VenøPosten har kigget Claus 
og Dorte over skuldrene.
/ VenøPosten – Red.

AFSTEMNING OM  
UDVIKLINGSSTRATEGI
Venøboere, der har medlemskab 
i den nye LAG Småøerne har fået 
mailet stemmeseddel om udvik-
lingsstrategien – omtalt i januar-
udgaven af VenøPosten.

Husk at afgive stemme senest 
den 9. februar – også som 
opbakning til LAG. 

Medlemskab af LAG er gratis – 
se www.lag-smaaoerne.dk.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix



10

DET  SKER
TURISMEDAG FOR SMÅØERNE
Alle turistaktører på småøerne er velkomne tirsdag den 14. 
marts kl. 10:00-15:30 i Odense.

Dagen vil byde på spændende oplæg og erfaringsud-
veksling med kolleger fra hele landet. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu!

Vi lægger snarest mere information på vores hjem-
mesider, Facebook-kanaler og i vores nyhedsbreve.
Du kan allerede nu tilmelde dig på:  
sekretariatet@danske-smaaoer.dk. Der vil være et delta-
gergebyr på 150 kr. som også dækker fuld forplejning på dagen.
/ LAG Småøerne – Ann-Britt-Nørgaard

PROJEKT JULETRÆ
Januar måneds tema var at give juletræer nyt 
liv. En dejlig aften med grensakse, strips i lange 
baner, birkegrene og ikke mindst tid til hygge og 
gode snakke. 

Vi nåede ikke helt i mål med juletræerne, så 
der bliver mulighed for endnu en aften/eftermid-
dag for at færdiggøre projekt juletræ eller lære 
om limteknik, og hvilke skønne kreationer, der 
kan fremstilles af haveaffald og naturmateriale. 

Nærmere info følger på Facebook.

Hjemmelavede og personlige sæber   
Ane Kathrine Thorgård introducerer os til frem-
stilling af sæbe. Sæbe som du ved præcist, hvad 
indeholder. Sæber kan laves neutrale eller avance-
rede med olier og/eller helbredende krydderurter.

Vi mødes tirsdag den 7. marts kl. 18:30 i 
Børnehuset. 

Deltagerbetaling til materialer og leje af 
Børnehus. Der er begrænset antal pladser. 
Tilmelding senest fredag den 3. marts til 
undertegnede på tlf. 21 48 97 37.

/ Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen

MORGENBRØD FRA VENØ URTEHAVE
Venø Urtehave har salg af morgenbrød tre søndage i februar: den 5., 12. 
og 19. 

Bestilling senest kl. 16:00 dagen forinden på tlf. 51 92 97 38. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

Foto: Alice Frederiksen

Foto: Ane Kathrine Thorgård

HJERTESTARTERKURSUS  
OG FØRSTEHJÆLP
I forbindelse med opsætning af to 
hjertestartere ved Venø Færgen 
blev der afholdt kursus i brug af 
hjertestarter og tilhørende første-
hjælp en formiddag på færgen.

Her ca. 1 år efter kommer 
Trygfonden igen med to kurser. 
VenøBoen har aftalt med over-
fartsleder Charly Clemmensen, at 
vi tager os af det praktiske med 
tilmelding osv. denne gang.

Kurserne afholdes i to hold den 
23. februar kl. 13:00-16:00 og 
kl. 16:00-19:00 i lokale NordVest 
på Venø Efterskole 

Der må max. være otte kursister 
pr. hold, så det bliver efter først til 
mølle-princippet.

Praktisk påklædning anbefales, 
da en del af undervisningen er 
praktiske øvelser på gulvet.

Kurset er gratis, og alle med 
lyst og interesse kan deltage - også 
unge på 13-14 år og opefter og 
også, hvis man tidligere har taget  
kurset, men gerne vil have det 
genopfrisket.

Tilmelding senest den 20. 
februar til Annette Friis på tlf. 21 
86 87 12 eller annette@venoe.dk 
med oplysning om, hvilket hold 
man ønsker at komme på.
/ VenøBoen – Annette Friis
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SKITUR
I uge 2 fyldte vi et par busser og kørte sydpå til årets store skitur i Østrig. Cirka 
halvdelen af vores elever har ikke stået på ski tidligere, men det lykkedes alle 
at lære at styre brædderne i alperne. Det var gode dage med masser af frisk 
luft, gode grin og dejligt samvær.

Projektuger
Vel hjemme igen har de sidste to uger af januar budt på projektarbejde med 
temaet Event. Eleverne udvikler en idé, som de skal planlægge og gennem-
føre. Det kan være alt fra stjernekiggeri, velgørenhedsarrangementer og 
bryllupsfest. Nogle events er udelukkende for skolens elever, men øboerne 
vil også kunne opleve at blive inviteret til diverse arrangementer som Strik og 
snak eller Brætspilsaften.

Strikkeaften
Det er fantastisk at opleve elevernes lyst til at strikke og ekstra hyggeligt blev 
det, da øboerne mødte op til fællesstrikkecafe. Mange af vores elever kender 
ikke forskel på ret og vrang, når de begynder på efterskole, men flere lykkes 
at komme i mål med en hue eller måske en trøje.

Black in the USA
Også dette elevhold har fået lov at opleve Gregory Boyds fantastiske oplæg 
om at være sort i USA. Gregory er nu kommet hos os gennem fire år, og hans 
oplæg, der er en blanding af fortælling, debatoplæg og sang og musik har 
alle gange fanget elevernes opmærksomhed og givet stof til gode samtaler 
efterfølgende.

Åbent hus-arrangementer
I begyndelsen af januar havde vi både åbent hus en søndag samt på Efter-
skolernes aften. På de to dage havde vi omkring 35 familier på besøg. Det er 
både elever til det kommende skoleår, der har en plads eller er på venteliste, 
men også elever til både skoleåret 2024/25 og 2025/26. Det glæder os, at 
interessen for efterskolen er høj både, hvad angår besøg og tilmeldinger til 
årene frem.

Dumphone
Eleverne deltager i uge 4 og 5 i et projekt, hvor de i 10 dage skal leve uden 
deres smartphone. De får i stedet udleveret en Nokia - modellen som vi 
brugte for 20 år siden. Det er frivilligt at deltage, men så og sige alle er hop-
pet med på projektet - også forstanderen. Flere elever tror ikke de overlever 
dagene uden deres smartphone, men mon ikke det går. Projektet skulle 
gerne give stof til eftertanke og spændende samtaler.

/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

Fotos: Venø Efterskole

Brætspilsaftenen afholdes i fællessalen på 
Venø Efterskole / Red. 



5. februar kl. 10:30 Højmesse v/Maja Holm-Cilleborg

5. februar kl. 16:00  Kyndelmissekoncert, Venø Kirke

9. februar   LAG-afstemning

19. februar kl. 10:30 Fastelavsgudstjeneste v/Maja Holm- 

    Cilleborg

19. februar kl. 11:30 Kirkekaffe og fastelavnsboller i Venø Kirke

21. februar kl. 18:10 Menighedsrådsmøde, Susanne Jensen

21. februar kl. 19:15 Venøsund Færgelaug, generalforsamling, 

    Havnehuset

22.-26. februar   Ferie for Alle, Messecenter Herning

23. februar kl. 13+16 Hjertestarterkursus og førstehjælp, Venø  

    Efterskole (tilmeld. 20/2)

23. februar kl. 18:30 Brætspilsaften i fællessalen, Venø Efterskole  

    (tilmeld. 19/2)

24. februar kl. 18:00 Kulturaften, Børnehuset

26. februar kl. 09:00 Gudstjeneste v/Maja Holm-Cilleborg

28. februar kl. 19:30 Venø Børne- og Ungdomshus, generalforsaml.

Badminton: Mandage kl. 20:15-21:15 i efterskolens hal 

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i efterskolens hal

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

Svømning: Søndage kl. 11:00-12:00, Struer Svømmehal

Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

Yoga: Onsdage kl. 17:15-18:15 i efterskolens hal

FEBRUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2023 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 23. februar

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen

Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,  
Preben Friis, Christian Dehnfeld Morten-
sen og Erling Roseth

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 planlæg-
ningen og registrer via  
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 1. marts.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


