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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst  
Hans Vestergaard Jensen
tlf. 24 25 42 38, havj@outlook.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
NYTÅR
Kort før sin død skrev digteren Poul Borum digtet: “Et år mere, Herre”:
Et år mere, Herre! Et år mere
Jeg ved ikke hvordan jeg skal takke. af forsvindende drømme
Et år af sorger og glæder, og knopper der blev til løv.
nærheder og ligegyldigheder, Et år mere, lagt oven i bunken af år
opfyldthed og nød. der synker længere ned
Et år nærmere min død. og bliver støv.

Vi er på vej ind i et nyt år og kan i høj grad også gøre Poul Borums ord 
til vore, fordi de med stor intensitet rammer ind i en almenmenneskelig 
situation - og rummer så meget og rammer så dybt. Et år mere er gået, og 
i grunden ved vi vel heller ikke, hvordan vi skal takke. Livets uudgrundelige 
modsætningsforhold gør os forvirrede. Et år af sorger og glæder. Vi ved selv 
hver især, hvordan vort liv formede sig, og hvordan fordelingen var mellem 
sorger og glæder i året, der rinder på held. Nærheder og ligegyldigheder 
fyldte hverdagene ud, såvel som festdagene og årets højtider. Sådan lever vi 
i intense øjeblikke, og i andre forspilder vi tiden med ligegyldigt tidsfordriv. 
Dybest set ved vi vel nok, hvad vi skal takke for, men hvordan?

Opfyldthed og nød vekslede som en naturnødvendig del af livets 
udfoldelse. Med tak tænker vi tilbage på alt det, der gik godt og lykkedes for 
os. Samtidig skal livet leves videre trods nød, ulykker og krig. Modgang gør 
stærk, fordi vi lærer noget om os selv og vore omgivelser. Sådan går livets 
gang sine skridt, og vi kommer et år nærmere vor død. Det er livets barske 
realitet. Men det gør også livet og vore dage vigtige. Drømmene forsvinder 
og minder os om en lykkelig tid, men måske også om uopfyldte ønsker. Hvor 
om alting er, så ligger i hvert fald et nyt år alt dette bag sig, sådan som vi ken-
der det fra naturen, hvor knopper blomstrer for senere at blive til løv. Nu går 
associationerne næsten til en kompostbunke. Blade, grene, græs og blomster 
bliver smidt oven på - lag efter lag - år efter år. I bunden formulder affaldet til 
støv. Men af støvet rejser der sig nye blomster, fordi der er livskraft og næring 
i det forgængelige. Digtet slutter med: Et år mere - at samle grunde til at 
ville - et år mere, Herre!

Der er livsmod og håb i erindringen om det forgangne. Vi træder ind i 
fremtiden med en god ballast af livserfaringer, som også gør livet nyt. Nye 
muligheder ligger foran os – ubrugte dage. Og alligevel må vi vel med Poul 
Borum undre os over, hvordan vi skal få takket herfor. Men vi kan jo prøve at 
gøre salmistens ord til vore, når han undrer sig over Guds storhed og vælde, 
at Gud trods alt har omsorg for et menneskebarn:

V2 Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn - over hele jorden, du som 
har bredt din pragt ud på himlen! 
V3 Af børns og spædes mund - har du grundlagt et værn mod dine mod-
standere - for at standse fjender og hævngerrige. 
V4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som 
du satte der.
V5 hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du 
tager dig af det? (Sl 8,2-5).

/ Hans Vestergaard Jensen
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VENØ  SOGN
NY SOGNEPRÆST 
Maja Holm-Cilleborg er ansat som ny sognepræst på Venø fra den 1. februar, 
og det er vi meget glade for i Venø Menighedsråd. Maja præsenterer sig selv 
nedenfor.

Goddag og farvel 
Søndag den 29. januar kl. 10:30 i Venø Kirke er der indsættelse af vores 
nye præst. Kl. 12:00 er Venø Menighedsråd vært ved lidt smørrebrød og drik-
kevarer – alle er meget velkomne! 

Ved frokosten siger vi samtidigt farvel og mange tak til vores vikarpræst 
gennem det sidste år: Hans Vestergaard Jensen. 

Tilmelding senest fredag den 20. januar til Susanne Marie Jensen på 
SMS 40 83 20 60. Frokosten foregår på Venø Efterskole.

Kommende arrangementer
Søndag den 5. februar er der Kyndelmissekoncert i Venø Kirke kl. 16:00 
med Margrethe Ingemann Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen. Kon-
certen er et samarbejde mellem Venø Musik og Venø Menighedsråd. Mere 
om koncerten i februarudgaven af VenøPosten samt naturligvis i indstik – 
program for Venø Musik.

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

KÆRE VENØBOERE
Det er jo sådan med præstestillinger, at alt er meget tys-tys, indtil alt er god-
kendt og ”klappet af” i Kirkeministeriet, men NU må vi endelig tale højt om 
det – jeg hedder Maja Holm-Cilleborg og er den kommende præst på Venø 
og i Resen-Humlum.

I skrivende stund har jeg embede i Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat, tre 
små sogne i det sydlige Thy. Juledagenes gudstjenester, travlhed og glæde 
står for døren, men når vi når på den anden side af julen, vil jeg så småt 
begynde at tænke i nedpakning og alt det andet, der hører med til skift af 
embede, for i slutningen af januar flytter jeg ind i præstegården på Venø.

Jeg glæder mig til at lære øen og ikke mindst alle jer venøboere meget 
bedre at kende. 

Venø besøgte jeg første gang som barn, hvor jeg tilbragte en uge på 
Firbjergsande. Som jeg husker det, blev jeg særlig betaget af, at der på så 
lille et område, som vi nåede at udforske, kunne være så stor rigdom af skov, 
strand, vand, dyreliv og venlige mennesker. Også de gange jeg siden har 
besøgt øen, har naturen og nærheden tiltalt mig, så jeg ser frem til at kunne 
kalde Venø mit hjem, virke som øens præst og blive en del af det helt særlige 
fællesskab, som små lokalsamfund giver mulighed for.

Vi ses i slutningen af januar.
/ Maja Holm-Cilleborg – p.t. Bodum

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag den 17. januar  
kl. 18:10 hos Susanne Marie Jen-
sen. 

Husk, at vores menighedsråds-
møder er offentlige – og I er altid 
velkomne, hvis I vil i dialog med os. 
Vores mødereferater kan læses på 
www.venoe.dk under Venø Kirke. 
Vi kan også altid kontaktes på  
mr@venoe.dk. 

Husk! Præst Hans Vestergaard 
Jensen vil meget gerne komme på 
hjemmebesøg, hvis der er ønske 
om dette? Giv Sussi besked på tlf. 
40 83 20 60, eller ring direkte til 
Hans Vestergaard Jensen på tlf.  
24 25 42 38.

Venø Menighedsråd ønsker alle 
et godt nytår!
/ Venø Menighedsråd  
– Marianne Pedersen

Foto: Lars Horn, Baghuset
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DET  SKER
KVINDEN MED PRÆSTEKRAVEN
Fotoet på forrige side af Venøs kommende præst, Maja Holm-Cilleborg (47 
år) stammer fra ordinationen forud for indsættelsen i det første præsteem-
bede i 2020 i Boddum, Ydby og Heltborg. Maja fortæller til VenøPosten, at 
kollegapræster godt kan se, at kraven ikke sidder så autoriseret, som den bør 
efter forskrifterne. VenøPosten er på besøg på Majas kontor, som hun forla-
der i løbet af januar. 

Hvem er Maja Holm-Cilleborg og hvorfor Venø? 
Maja fortæller, at hun helt fra sin studietid i Aarhus har ønsket at blive 

præst. Der kom til at gå flere år imellem afslutningen af teologiuddannelsen i 
2013 og den praktiske uddannelse på Pastoralseminariet i 2019. 

Før det arbejdede hun i NGO’er i Aarhus. NGO står for ”non-govern-
mental organisations” og dækker over foreninger og organisationer af ikke 
statslig eller kommunal art. I Majas tilfælde bl.a. Kirkens Korshær og Muhabet 
(værested for mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed). Her mødte 
hun menneskeskæbner med behov for social kontakt og støtte til at leve 
og overleve. Det arbejde bygger på tæt samspil mellem det enkelte udsatte 
menneske, fagprofessionelle og ikke mindst frivillige. I det arbejde ser Maja 
nytten i ligeværdige fællesskaber, hvor alle deltagere udvikles.

Maja ønskede at benytte sin teologiuddannelse som landpræst. Det 
kom dog til at vente lidt. Datteren skulle først afslutte gymnasietiden blandt 
kammerater i Aarhus. Da hun flyttede hjemmefra og muligheden for land-
præsteembede dukkede op, rykkede Maja mod Thy med sin mand, som hun 
mistede til kræften for 1½ år siden.

Nu går turen til Venø. Venø kan glæde sig over nu igen at få egen præst 
med bopælspligt på Venø. En præst med lyst til livet som landpræst og til 
fællesskaber.

Velkommen til Venø!
PS: Redaktøren efterspurgte privatfoto uden præstekrave! På fotoet er 

Maja flankeret af sine børn. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

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

Privatfoto

Foto: Erling Roseth
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DET  SKER
LISE – NU FÆRGENAVIGATØR
Lise Aggerholm, kan kalde sig Styrmand af 4. grad/færgenavigatør.

Det er tydeligt, at Lise trives med sit nye arbejde. Hun møder alle passage-
rer med et stort smil og en venlig, men bestemt anvisning af, hvor køretøjer 
skal placeres på færgens dæk. 

Det lyder som en nem tjans. Men, det er ikke helt enkelt at sejle på dette 
korte stykke. Strømmen kan skifte retning tre gange på en overfart. Da skal 
man være meget opmærksom, siger Lise med et smil.

Færgen styres ikke med et rat, men ved hjælp af to joysticks, og det 
kræver sin styrmand at kontrollere motorens kræfter og de to skruer. 

Lise har fået papir på, at hun må sejle færgen. Nu handler det om at få så 
meget erfaring som mulig. Foreløbig må hun ikke have alenevagter, men det 
kommer hun til.

Passagerernes reaktion på, at Venø Færgen har fået en kvindelig medar-
bejder er kun positive.

“Jeg får mange gode kommentarer og lykønskninger. De andre ansatte 
har også været meget positive overfor mig”, siger Lise. 

Hvor mange andre kvinder, der arbejder som styrmand på en færge, ved 
hun ikke, men Lise tror, der kommer flere i de kommende år.

Juleaften tilbragte Lise og ægtefælle Brian sammen på færgen. En ny 
erfaring rigere.
/ Erling Roseth, Riisvej 20

KAGEDÅSEN ER TØMT!
Så har vi, Venø Guiderne, tømt “kagedåsen” for de penge, vi har fået ind for 
guidning i 2022. Vi har fortalt om, og vist øens gæster rundt på vores dejlige 
ø for i alt kr. 8.475.

Der har været to ansøgninger til midler fra “kagedåsen”. Vi har givet 
midler til følgende:

En ansøgning fra ”De lyshårede drenge” på Venø Havn, som i forbindelse 
med deres renoveringsprojekt af den gamle toiletbygning på havnen, har 
brug for en elektrisk Metro-vandvarmer, som de selv indkøber og monterer - 
pris i alt kr. 3.088.

En ansøgning fra Venø Færgelaug, som ønsker et tilskud til vedligeholdel-
se af “Venøsund”. Færgelauget har fået uforudsete udgifter til reparationer. 
Vi giver et tilskud på kr. 4.455.

Endelig har vi brugt lidt penge til gaver i forbindelse med venøboernes 
udflugt på i alt kr. 932.

Det er med stor glæde, at vi har givet hele “kagedåsens” indhold til gavn 
for projekter, som kommer Venø til gavn.

Vi glæder os, og ser frem til i 2023 at byde rigtig mange gæster velkom-
men til Venø.

Vi ønsker alle på Venø godt nytår.
/ Venø Guiderne – Grethe Munk-Andersen, Aase og Mogens Askanius,  
Bjarne Tingkær Sørensen og Per Vestergaard

Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth
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DET  SKETE
ELSE M. JENSEN 1932-2022
Et kendt ansigt for den ældre del af Venøs beboere, Else M. Jensen, døde i 
december og blev begravet ved siden af sin mand, ”Bus-Carl” på Venø Kirke-
gård. Else flyttede fra Venø i 1999 til Hvidbjerg.

I anledning af Venø Bussens 50 år jubilæum i 2009 havde VenøPosten 
en samtale med Else om hendes og Carl Jensens liv og færden på Venø. 
Tillægget kan ses på Venøs hjemmeside: www.kortlink.dk/2hqdr.

Begge var de med til at sætte deres præg på Venø. Bus-Carl med sin 
busrute og Else som måleraflæser og inkassator for sygekassen. Mest kendt 
blev Else dog, da hun etablerede hjem, ”stoppested” og kiosk i svinget på 
Havstokken i Venø By. Huset lå på grund udstykket fra Sønderriis i forbin-
delse med boligområdet syd for vejen.

Af den ældre generation på Venø vil Else blive husket, som et gæstfrit, 
kærligt og varmt menneske, der tog sig af sin familie og interesserede sig for 
os andre.

Æret være mindet om ”Else-bus”.
/ VenøPosten – Jan Bendix

OASE PÅ VENØ
Sent i november døde Ruth Stigaard, Høfden 14, pludselig og meget uven-
tet, i hjemmet i Lemvig. 

Ruth blev født i Maugstrup ved Vojens, og mens hun studerede til syge-
plejerske i Esbjerg, fandt hun sin mand Svend. De byggede hus i Lemvig, og 
snart efter kom sønnerne Richard og Peter til verden.

Ruth havde sin oase på Venø, på Høfden 14 (Svarrehus), hvor hun første 
gang kom på besøg som 15-årig i 1958, for at besøge sin svigerindes families 
sommerhus. Sommerhuset blev købt i 2000. Venøs natur og ro var begrun-
delsen. Stedet skabte rammen om mange familiefester og længerevarende 
ophold, og dannede gode venskaber på øen. 

Ruth var kendt for sin gavmildhed, rummelighed, næstekærlighed, 
omsorg og empati. Som sygeplejerske var det hendes kald at hjælpe andre, 
og hun gav meget mere, end hun fik. Hjemmestrikkede trøjer, baby-tæpper, 
leverpostej, marmelader og småkager har glædet mange gennem årene 
både i familien og blandt venner og bekendte. 

Sommerhuset på Venø var altid åbent for alle, der havde brug for ro og 
fred i hverdagen. Ruth havde altid et lyttende øre og et åbent sind.

Tabet af Ruth er uvirkeligt og uforståeligt – men med stor kærlighed kom-
mer også store sorger og savn. Hendes sidste vilje var at blive urnenedsat på 
Venø kirkegård.

Ruth efterlader sin mand Svend, deres to sønner, svigerbørn, børnebørn 
og oldebørn. Hun vil for evigt være elsket og savnet, men aldrig glemt.

Æret være Ruths minde.
/ Svend, Richard og Peter Stigaard, Høfden 14

TAK
Tak for venlig opmærksomhed 
og hilsner ved Hanna Thoustrups 
begravelse den 7. januar
 / Anders, Asbjørn og  
Pip Thoustrup, Nørskov

Arkivfoto: Jan Bendix

Privatfoto:
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DET  SKER
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

GIV DIT GAMLE JULETRÆ NYT LIV 
VUF tager hul på 2023 med en kreativ aften hos Laila Hvid. 

Laila vil vise, hvordan du kan genbruge dit juletræ. Ved hjælp af grensaks, 
hængepil/-birk, cykelslange eller reb formes et antal kurve på træet. Kurvene 
kan tilplantes alt efter årstiden. 

Vi kalder dem VenøTræer og har en plan om at kunne fremstille nogle til 
salg ved næste Venødage. 

Medbring: Juletræ, juletræsfod, grensaks samt det materiale, du ønsker 
dine kurve skal laves i. 

Vi mødes torsdag den 19. januar kl. 18:30 - hos Laila, Havstokken 10.
Tilmelding til Alice på tlf. 21 48 97 37 senest den 15. januar.

/ Venøs udviklende fællesskab – Alice Frederiksen

RUNNING DINNER 
Opbakningen til afholdelse af den første omgang Running Dinner på Venø, 
har været helt fantastisk. De tilkendegivelser, der er kommet, betragtes som 
tilmeldte til arrangementet.

Kort fortalt går Running Dinner ud på at, der rundt på øen er nogle, som 
er værter. Hver værtspar får først besøg af tre hold gæster til forret, tre nye 
hold gæster til hovedret og igen tre nye hold gæster til dessert. Idéen er at 
mødes på kryds og tværs, og det er hyggen, der lægges vægt på og ikke det 
kulinariske.

Alle gæster vil i starten af januar få en indbydelse, hvori adressen til forret-
ten fremgår. Hos værterne med forretten får man så at vide, hvor man skal 
hen at spise hovedret, osv.

Værterne vil også i starten af januar få en introduktion til, hvordan 
aftenen vil forløbe.

Aftenen afholdes lørdag den 21. januar og den endelige tidsplan vil 
fremgå af invitationen. 

Vi slutter alle i spisesalen på efterskolen med fælles hygge og musik. Der 
serveres natmad. 

Man medbringer selv drikkevarer til hele aftenen. Prisen er kr. 100,- pr. 
gæst (natmad m.m.) – værtspar er gratis, da de står for maden.

Der er stadig plads til flere, så kontakt Dennis Borbjerggaard på tlf.  
61 13 14 07 senest den 15. januar, hvis du/I kunne tænke dig/jer at være 
med.
/ Dennis Borbjerggaard, Kimingen 4

http://venoe.dk
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DET  SKER
FRA VENØ TIL BRODERLANDET
Jeg har i juleferien haft den fornøjelse at læse 
Steffen Kjærs (foto) nyudgivne roman ”Broder-
landet”. Bogen er Steffens anden udgivelse, 
og vi skal med karaktererne Karl og Bengta på 
vildmarkstur på Klarälven i Sverige. 

Før Bengta og Karl rejser til Sverige, møder 
vi dem i henholdsvis Struer og på Venø. 
Bengta er en del af ”De Ældres Sag” i Struer. 
Karl er lige fyldt halvfjerds, bor på Venø og er 
blevet pensioneret fra sit job på den gamle 
museumsfærge. Med Karl følger også hønen, Gilbert, som naturligvis del-
tager i den forestående rejse. Tilfældigheder, og en del overtalelse fra Karls 
gamle venner på øen, fører Karl til Sverige med Bengta. Det primære formål 
med turen er at finde venskabsforeninger til De Ældres Sag samt prøve af, 
om vildmarken for fremtiden kan danne rammerne om en studietur for 
foreningens medlemmer.

Det, der kendetegner historien, er Steffens helt særlige måde at skabe 
genkendelige karakterer på. Selvom en tømmerflådetur på Klarälven i Sverige 
kan lyde langhåret, møder man en lang række personligheder og scenarier 
fra det virkelige liv. Både karakterer fra Venø, men også den unge, smarte 
administrationschef og det midaldrende ægtepar, der søger nyt indhold i 
livet efter børnene er fløjet fra reden. Steffen har særlig flair for at præsentere 
sine læsere for et univers, vi hver dag omgiver os med, men stadigvæk 
drages mod. Væsentligt er det, at Steffen er en af de forfattere, som formår 
at bruge sproget på en både beskrivende og humoristisk måde, uden at man 
som læser, på noget tidspunkt, er i tvivl om, at han mener det hele ganske 
alvorligt. 

Steffens passion for naturen skinner igennem i denne roman, hvor man 
på hele rejsen levende kan se billedet af den svenske vildmark for sig. Steffen 
har, som vi på Venø ved, et helt særligt talent for at bruge sproget. Dette 
talent snydes vi heller ikke for at nyde godt af denne gang, og man kan se 
frem til at komme hele følelsesregisteret igennem, når man sammen med 
Bengta, Karl og hønen Gilbert rejser ud i vildmarken. 

Broderlandet er en historie om at sætte tempoet ned uden at gå i stå. Der 
skal herfra lyde en varm anbefaling af denne meget 
velskrevne, varme og humoristiske roman. Jeg håber 
på, at der er flere udgivelser på vej fra en spændende 
og inspirerende forfatter, som vi på Venø kan være 
stolte af at kende. 
/ Cille Falck Langballe, Riisvej 10

Broderlandet
af Steffen Kjær

Forlag: Byens Forlag
ISBN: 9788794327848

Færgetrafik  
i november

 2022 2021
Passagerer ............ 15.750 .....16.348
Personbiler ...............9.296 ....... 9.394
Busser ........................... 454 ...........534
Lastbiler ..........................90 ...........106
Gods (tons) ....................36 ...........121
Cykler............................ 210 ...........456
Campingvogne .............. 6 ................2

Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth
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TO MINISTRE 
TAGER OVER
Regeringsskiftet i december fører 
til ændringer i arbejdsfordeling 
mellem ministerier. Louise Schack 
Elholm (V) er minister for landdi-
strikter, kirkeminister og minister 
for nordisk samarbejde og Sophie 
Løhde (V) ny indenrigsminister. 

Med hensyn til ø-forhold, så er 
det Louise Schack Pedersen (V), 
der er ansvarlig for planlovsom-
rådet. Planloven volder ikke blot 
Venø, men de 26 andre småøer 
store problemer, når øerne ønsker 
udvikling.

Det er senest kommet tydeligt 
frem, da ikke mindre end otte øer 
har søgt om at blive friø på grund 
af lovbegrænsninger. De otte øer 
er Anholt, Drejø, Fejø, Fur, Omø, 
Orø, Årø og Venø.

Når emnet er færgeordninger, 
så har de hidtil hørt under 
Indenrigsministeriet.

Afgørelsen om Venø som friø 
og dermed muligheden for at 
gennemføre bl.a. energiomstil-
lingsprojektet forventes truffet i 
marts. Det sker efter indstilling til 
ministeren fra Folketingets Udvalg 
for Landdistrikter og Øer (ULØ).
/ VenøBoen – Jan Bendix

Louise Schack Elholm, tv. (fotograf: Marie 

Hald) og Sophie Løhde (fotograf: Steen 

Brogaard). 

HER GÅR GRÆNSEN!
Det er i hvert fald, hvad Landinspektørcentret 
er nået frem til ved fastlæggelse af grænsen 
mellem ejendomme og vej på Havstokken. 
De røde og blå skelpæle på Havstokken viser 
resultatet af opmålingen. De røde er den frem-
tidige grænse. De blå pæle viser resultatet fra 
tidligere opmærkninger. For nogle ejendom-
me på strækningen sker der mindre arealæn-
dringer. Der må være en grænse – og den kom!
/ VenøPosten – Red.

MEDSPIL I Ø-UDVIKLING
Som omtalt i Ø-Posten i december, så har øboere 
igennem de seneste tre måneder været med til at 
udforme strategien for den kommende periode 2023-
27 for LAG Småøerne. 

Visionen for LAG Småøerne er formuleret i ordene: 
”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund 

til de kommende generationer.”
Midlerne til virkeliggørelsen af visionen i den nye periode foreslås brugt til: 

Grøn omstilling, bæredygtigt erhverv, fællesskaber og netværker, bosætning 
og hav-/fjor-relaterede opgaver. 

Kontakt undertegnede via bx@jbx.dk for yderligere oplysninger. 
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

FRILUFTSORGANISATIONER I SAMARBEJDE
Friluftsrådet er en paraplyorganisation, der bl.a. er 
interesseorganisation for mere end 80 foreninger og 
organisationer med friluftsformål.

Sammenslutningen af Danske Småøer er fx sammen med DGI, jagt-
foreninger, Ornitologisk forening og spejderbevægelserne eksempler på 
medlemmer af Friluftsrådet og sammensætter deres øverste ledelse. Midlerne 
til drift af Friluftsrådet kommer bl.a. fra de såkaldte ”udlodningsmidler” (bl.a. 
spilleindtægter).

Friluftsrådet LimfjordSyd er lokalafdeling af Friluftsrådet. I marts afholdes 
årsmøde i den lokale afdeling og alle Friluftsrådets medlemsorganisationer 
har fri adgang til årsmødet. 

Årsmødet i 2023 finder sted den 23. marts i Limfjordshuset i Bremdal. 
I forbindelse med Søfartsstyrelsens udkast til Havplan, så er Leif Nielsen fra 
Danske Tursejlere inviteret til oplæg om sejlsportens udvikling og fremtid.

Venø har på forskellig måde haft glæde af Friluftsrådet, idet badetrappen 
på havnen og senest shelterne ved Børnehuset efter ansøgning er finansie-
ret af midler fra Friluftsrådet. Læs mere om Friluftsrådet og projektmidlerne 
på www.friluftsraadet.dk.
/ Friluftsrådet LimfjordSyd – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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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

NYTÅRSHILSEN FRA VENØ MUSIK
Med VenøPostens januarudgave kommer sæson-
programmet 2023 fra Venø Musik. 

Vi glæder os til igen at kunne byde velkom-
men til koncerter med dygtige musikere, som giver os 
oplevelser, vi oftest skal rejse efter. 

Har man lyst til at være medlem af foreningen, så 
koster det 350 kr. at deltage i alle sæsonens koncerter, 
og tilmelding foregår enten til Marianne Pedersen, tlf. 
23 37 83 71 eller Grethe Munk-Andersen, tlf. 21 43 22 
79 - eller ved en af koncerterne. 

Her ved årets begyndelse vil jeg også gerne sige 
tak for opbakning til musikken på øen, og tak for 
samarbejdet til alle, som gør det muligt at afholde 
koncerter her. Det er til stor fornøjelse - også for de 
besøgende musikere, som gerne kommer igen. 

Rigtig godt nytår! 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

TAK FRA VENØ URTEHAVE
Kæmpestor tak for jeres opbakning til urtehavens eksistens. Tak for besøg i 
haven, for køb i butikken, for at købe morgenbrød, for at lede jeres gæster 
ned til mig og udbrede kendskabet til min virksomhed. 

Vi fortsætter støt og roligt i 2023. Der kommer ændringer, der kommer 
nyheder og forhåbentlig kommer der vidunderlige usprøjtede jordbær 
om seks måneder. Og måske kan vi så småt tage hul på de skønne grønne 
asparges.

I januar er der morgenbrød og rugbrød hver søndag. 
Butikken åbner igen til påske. 

Står man og mangler ”en bette 
ting”, er I som altid velkomne til 
at banke på hos os - hvis vi er 
hjemme, kan man selvfølgelig 
købe. 
/ Venø Urtehave  
– Ane Kathrine Thorgård

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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DET SØRME, DET SANDT, DECEMBER
I skrivende stund rimer alt på december og jul - se bare listen her med jule-
frokost, julepynt, julekalender, julehygge, julemiddag, æbleskiver og juleaf-
slutning. Og vi kunne igen slå dørene op til vores multishow i halen. Mandag 
med besøg af godt 25 venøboere til kaffe og forestilling og tirsdag mødte 
cirka 300 forældre, søskende og bedsteforældre op. Det er dejligt med den 
opbakning til vores arrangementer. Tak for det!

Vintertur
Når vi samles igen i januar, har vi nogle få dage med undervisning på skolen. 
Allerede tirsdag den 10. januar pakker vi busserne og kører til Østrig for at 
prøve kræfter med skisporten. Det glæder vi os meget til.

Kom til strikkecafe med eleverne
Eleverne er i år vilde med at strikke og vil rigtig gerne strikke sammen med jer 
venøboere. Derfor inviterer Line Rokkedal og Venø Efterskole til strikkecafé 
den 25. januar kl. 19:00-21:00 i Fællessalen. Vi vil være vært for en kop 
kaffe og et stykke kage. Ingen tilmelding nødvendig. Vi håber at se mange.

Tak for godt samarbejde
Venø Efterskole takker alle for godt samarbejde i 2022 - vi er glade for jeres 
positive opbakning til skolen og vores elever.

Vi glæder os til et spændende 2023 - det blir’ så godt.
Mange nytårshilsner fra alle på Venø Efterskole

/ Venø Efterskole – Tage Jepsen 

Foto: Venø Efterskole

Foto: Venø Efterskole

STRANDTUR PÅ VENØ  
OG VIND!
Nytårskonkurrencen 2023 giver 
mulighed for en vandretur langs 
stranden og deltagelse i lodtræk-
ning om en æske chokolade fra 
Spar Humlum. 

VenøPostens fotograf Rikke 
Kilschow Espersen har taget turen 
og i glimt udvalgt steder, som 
VenøPostens læsere kan markere 
på Venøkortet, der følger med 
i januarudgaven. Rikke har ikke 
gjort det specielt nemt, så det er 
måske en idé at invitere gæster 
med på turen.

Løsning eller forsøg på løsning 
afleveres senest den 25. januar 
i Havnehusets postkasse. Frk. 
Fortuna trækker lod blandt de 
indkomne rigtige løsninger eller de 
løsninger, der har flest rigtige.

VenøPosten ønsker sine læsere 
godt nytår og så selvfølgelig god 
tur. 
/ VenøPosten – Red.

Januar 2023

Forenings- og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

Se,  gæt & Godt  Nytår!
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1. januar kl. 16:00 Nytårsaftensdag - højmesse v/Hans V.  

    Jensen 

15. januar kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

17. januar kl. 18:10 Menighedsrådsmøde hos Susanne M. Jensen

19. januar kl. 18:30 VUF: Giv dit gamle juletræ nyt liv,  

    Havstokken 10 (tilmeld. 15/1)

21. januar   Running Dinner (tilmeld 15/1)

22. januar kl. 10:30 Højmesse v/Birgitte Krøyer

25. januar  kl. 19-21 Strikkecafe i fællessalen på efterskolen

25. januar   Frist for aflev. af løsning til konkurrence 

29. januar kl. 10:30 Højmesse v/Birgitte Krøyer - indsættelse

29. januar  kl. 12:00 Frokost v/Menighedsrådet (tilmeld. 20/1)

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

JANUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten februar 
2023 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 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. februar.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Ingrid Korsgaard


