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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Maja Holm-Cilleborg
tlf. 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

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

Kirkeværge/kontaktperson 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
KAN DU GÆTTE, HVEM JEG ER?
I 1981 sad jeg med næsen trykket flad mod busruden, da jeg for første gang 
kørte af Venø Færgen. Jeg var med børnehaven på min første lejrtur nogen-
sinde, og kort efter standsede bussen ved Firbjergsande, hvor jeg stod ud og 
så mig nysgerrigt omkring.

Over de næste dage åbnede en verden af strand og vand og skov og 
farver sig for mig – tænk at SÅ fantastisk et sted fandtes, og tænk at jeg fik lov 
til at tilbringe en hel uge dér.

Da turen gik hjemad igen, bar jeg al det Venø med mig, jeg overhovedet 
kunne bære, i form af sten og skaller fra standen og grene fra skoven. Og 
med masser af historier at fortælle om dette magiske sted, hvor man kunne 
se en milliard stjerner på himlen om natten, og hvor der kunne være så stille, 
så stille, når alle vi børnehavebørn gjorde os virkelig umage for at holde 
munden lukket og bare lytte.

Hvis nogen dengang havde fortalt den lille, begejstrede pige med de 
store øjne og lommerne tunge af fundne skatte, at hun en dag skulle vende 
tilbage hertil for at bosætte sig, ville hun næppe have troet sine egne ører. 
Men lad os spole tiden 42 år frem…

Hvor er det fantastisk at være landet her på Venø. Lige her, omgivet af 
Limfjordens vand. Lige her, hvor blæsten på fjerdedagen, efter at jeg var 
flyttet hertil, gik så frisk, at færgen blev indstillet, og jeg lige et splitsekund 
nåede at overveje, hvor mange dage jeg havde mad til i fryseren. Lige her, 
hvor der bliver helt mørkt om natten bortset fra måneskin og blinkende 
stjerner, og hvor man kan høre fjordens brusen og vinden i træerne og den 
der umiskendelige lyd, som jeg ikke har ord for, men som fasanerne laver lige 
uden for mine vinduer. Lige her, hvor alle hilser, når vi passerer hinanden. 
Hvor man kan nå en god snak på de to minutters færgetur, og hvor man 
som ny på øen uden forbehold bliver inviteret ind i fællesskabet.

Vi har lige fejret fastelavn – ikke med så meget udklædning og masker 
her på øen, men dog stadig. Og det fik mig til at tænke på, at det nok 
egentlig var meget passende, at vi ikke klædte os ud. Hverken konkret eller i 
overført betydning. For jeg fornemmer, at vi her er på et sted, hvor det ikke 
er nødvendigt at gemme sig bag masker eller mure. 

Den åbenhed og imødekommenhed, jeg har mødt, giver mig en helt klar 
fornemmelse af at være landet et sted, hvor der er oprigtig interesse for at 
lære hinanden at kende. Et sted, hvor ingen bliver overset. Hvor der er højt 
til himlen og plads til forskellighed og derfor ikke brug for at bygge mure op 
eller at forstille sig. Et sted, hvor evangeliernes budskab om fællesskab og 
rummelighed og samhørighed lever – ikke bare i ord, men i handling. I vores 
daglige omgang med hinanden.

Jeg er glad og taknemmelig for at være landet lige her, hvor man ikke 
bruger så megen energi på at gætte på, hvem der mon er bag masken, men 
i stedet bruger tiden på rent faktisk at lære hinanden at kende.
/ Maja Holm-Cilleborg
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VENØ  SOGN
NY SOGNEPRÆST 
Det er nok store ord at sige, at hverdagen har indfundet sig, men Venø 
Menighedsråd glæder sig meget over, at vi nu kan samles om Maja Holm-
Cilleborg som nyansat sognepræst på Venø og i Resen/Humlum.

Maja er nu indsat i alle tre kirker. Venø Menighedsråd vil igen gerne takke 
for stort fremmøde den 29. januar både i Venø Kirke og til frokosten på Venø 
Efterskole – det var i den grad en festlig dag. 

Igen skal lyde et meget stort velkommen til Maja – det tegner godt.

Kyndelmissekoncert
Koncerten, som var et samarbejde mellem Venø Kirke og Venø Musik blev 
skubbet et par gange, men den 5. februar lykkedes det – så der var sang, 
12-strenget guitar, orgel, salmecykel, og meget mere. Det kunne en fyldt 
Venø Kirke fornøje sig med, mens det mørknedes udenfor. 

Koncert i Venø Kirke: Mariæ Bebudelse 
Vi har også fremadrettet gudstjenestefrie søndage – typisk en søndag pr. 
måned, hvor vi forsøger med andre arrangementer. Det kan glippe, men hel-
digvis ikke i marts, hvor vi afholder påskekoncert den 26. marts kl. 16:00. 

Sangere fra Venø synger Buxtehudekantaten “Herre, wenn ich nur dich 
hab” samt en kantate over “Som forårssolen morgenrød”. Desuden den 
kendte og højt skattede påskekantate “Den hellige stad”. Organist Hans 
Sørensen spiller Buxtehudes Ciacona i e-mol samt J. S. Bachs “Min sjæl ophø-
jer herren”, Marias lovsang. Anne Marie Steen Schrøder og Erik Foged spiller 
blokfløjter og menigheden synger med på to fællessalmer.

Påsken i Venø Kirke
Meget mere om denne i næste nummer af VenøPosten, men blot en ”husker 
på”, at vi naturligvis samles til fælles Skærtorsdagsspisning på Venø Efterskole 
den 6. april  kl. 17:30 med efterfølgende gudstjeneste kl. 20:00 i Venø 
Kirke. 

Vi har igen i år arrangeret en skattejagt i kirkeskoven, og der er præmier 
på spil.

Tilmelding til spisningen via SMS til Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72 15 64 – 
senest den 1. april. 

Ombygning af Venø Præstegård
Det kniber lidt med hastigheden i sagsbehandlingen, så vi lader denne klum-
me hvile, til vi har noget nyt at fortælle!

Venø Børnehus og Venø Kirke
Venø Kirke lejer sig ind i Venø Børnehus med et kontor samt begge garager.

Venø Menighedsråd - medlemmer
Maja Holm-Cilleborg er som nævnt indtrådt, men desværre har Inge Dehn-
feld valgt at træde ud af Venø Menighedsråd – og det har Venø Menig-
hedsråd godkendt. Niels Haahr er kontaktperson indtil videre. 1. suppleant 
kontaktes.

Næste menighedsrådsmøde
Venø Menighedsråd har haft det 
første menighedsrådsmøde den 
15. februar. Lidt tidligere end 
annonceret i februarudgaven af 
Venø Posten på grund af ferie.

Næste menighedsrådsmøde er 
tirsdag den 21. marts kl. 18:00 
hos Niels Haahr, Riisvej 11. 

Vores menighedsrådsmøder 
er offentlige – og I er altid 
velkomne, hvis I vil i dialog med os. 
Referaterne fra vores møder kan 
læses på www.venoe.dk/ 
venoe-kirke/referater-fra- 
menighedsraadet. 

Vi kan også kontaktes på  
mr@venoe.dk.

/ Venø Menighedsråd  
– Marianne Pedersen

Arkivfoto
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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

VENØ-FRIØ-PROJEKT HAR POLITISK OPBAKNING
På Struer Byråds møde i februar besluttede politikerne 
enstemmigt, at planerne for den grønne omstilling på Venø 
indgår i Struers langsigtede planer (DK2020).

Udfordringen for både Struer Kommune og 
Venø er, at lovgivning, som den er udformet i 
dag, ikke gør det muligt at virkeliggøre ønsket  
om at gøre Venø selvforsynende med energi. 

Med støtte fra Struer Kommune har Venø 
fremsendt interessetilkendegivelse om  

ændringer i dispensationsmulighederne for 
Venø.

Af byrådets beslutning fremgår det, at der 
er afsat puljemidler til udvikling af kommu-
nens lokalområder som bl.a. kan disponeres 
til borgerbudgettering. Muligheden for bor-
gerbudgettering er en af forudsætningerne 
for udvælgelse til projektgennemførelse. 

Nu er det så op til landspolitikerne at 
vælge, hvilke af de i alt 25 frikommune-/friø-
projekter, som skal tilgodeses.

De foreløbige Struer DK2020-planer 
skitserer placeringsmuligheder for vindmøller 
og solcelleanlæg. Mulighederne fremgår af 
kortet.

Venøboerne venter på ”starttilladelse”!
/ VenøBoen – Jan Bendix

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik- og 
Idrætsforening torsdag den 23. marts kl. 19:00 i  
Havnehuset. 

Dagsorden i flg. vedtægterne - kan ses på Venøs 
hjemmeside/GIF.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
den 15. marts.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 
Brødbæk, Ingrid Korsgård, Jacob Thorgård, Laila Hvid og Dorte Sauer).

Vi glæder os til at se jer og byder denne aften på ost og rødvin.
/ Venø GIF – Dorte Sauer, gif@venoe.dk

http://venoe.dk
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VENØBOEN
FIBERNETTET 
Jysk Energi Fibernet er nu gået i gang med at 
etablere fibernet på Venø til de 93 adresser, som 
har vist interesse for at være med. Arbejdet for-
ventes afsluttet til maj. 

Når fiberen er ført ind i huset, skal man tage 
stilling til, om man også ønsker at bruge den. Man kan lade den være passiv 
uden omkostninger indtil den dag, man vil gøre brug af forbindelsen. 

For at gøre brug af fiberen skal man have et abonnement hos Altibox - se 
nærmere på www.altibox.dk. Altibox vil udsende informationsmateriale i 
løbet af marts til alle, som får etableret fibernet. 

Senere (måske i 2024) vil der sandsynligvis komme andre udbydere på 
fibernettet – men i første omgang er det altså kun Altibox, man kan vælge.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

HVAD LAVER Ø-SAMMENSLUTNINGEN?
Ø-sammenslutningen udsender nyhedsbreve. De giver en fin 
overordnet orientering om de arbejdsemner, der er på dags-
ordenen for Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS).

Beboerforeningen er sammen med 28 andre småøer 
medlemmer af Ø-sammenslutningen og 50 kr. af kontingentet, som 
VenøBoens medlemmer betaler, går til finansiering af arbejdet. Størstedelen 
af finansieringen kommer fra den årlige Finanslov. 

VenøPostens læsere kan gratis blive modtagere af SaDS’ nyhedsbreve 
og på den måde holde sig orienteret om, hvad der sker i ø-verdenen. Læs 
nyhedsbreve her: www.danske-smaaoer.dk/nyhedsbrev.

Opsamling af politiske mærkesager i 2022 kan ses her:  
www.danske-smaaoer.dk/hoeringssvar/politiske-maerkesager-i-2022.
/ VenøBoen – Jan Bendix

STRANDRENSNING
Sæt X i kalenderen lørdag den 1. april kl. 13:00-15:00.

Vi mødes på Venø Havn, hvor I får nærmere information, bliver fordelt 
i grupper og får udleveret sække, inden den vilde jagt på affald sætter ind. 
VenøBoen er på havneområdet efterfølgende vært ved kaffe/sodavand 
og kage. Håber at se rigtig mange venøboere, sommerhusejere og 
efterskoleelever.

Hjertestarterkursus og Førstehjælp
Den 23. februar blev der afholdt to kurser på Venø. Max. antal deltagere, 
der måtte være, var 16 - altså 8 pr. kursus. Det var Tryg Fonden, der stod for 
undervisningen som et gratis tilbud i forbindelse med Venø Færgefarts inve-
stering i to hjertestartere for ca. 1 år siden. Der deltog i alt 15 glade og velop-
lagte venøboere. Tak for jeres opbakning til denne vigtige sag.

/ VenøBoen – Annette Friis 

Færgetrafik  
i januar

 2023 2022
Passagerer ............ 13.514 .....11.852
Personbiler ...............8.212 ....... 6.782
Busser ........................... 462 ...........420
Lastbiler ....................... 108 ...........112
Gods (tons) ................. 581 ...........393
Cykler............................ 146 ...........254
Campingvogne .............. 2 ................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
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DET  SKER
PÅSKEUDSTILLING
Fernisering fredag den 31. marts kl. 17:00 på Venø Galleri

Kunstgruppen ”Som Vinden Blæser” udstiller sammen med mig. Navnet 
på vores udstilling er ”Afslutninger og Begyndelser”. 

Gruppen består af seks medlemmer: Lene Abildgaard Knudsen, tekstil- 
kunst - Ane Wølk, maleri - Kirsten Bak Andersen, grafik og installation - 
Mariane Majgaard, keramik og grafik - Gitte klokker, grafik - Johanne Randen, 
maleri. ”Som Vinden Blæser” er en alsidig, dygtig og spændende gruppe 
med meget på hjertet. 

Derfor har jeg valgt at omslutte ”Afslutninger og Begyndelser” med en 
helt enkel fortolkning, nemlig Solnedgange og Solopgange.

Kom frisk. Det bliver sjovt. Udstillingen kan ses fra den 1. – 10. april.
/ Venø Galleri – Lis Møller Jensen

FOLDER FRA VENØ GUIDERNE
Venø guiderne, der tilbyder turister ture rundt på øen med forklaring på 
dens mærkværdigheder (historier, huse, kirke og mennesker!), har i forbin-
delse med feriemessen udgivet en folder. Den henvender sig til turistaktører 
(busselskaber og rejsebureauer). 

Indtægterne fra guidning uddeles til øens altid trængende foreninger. 
Senest har Venøsund Færgelaug haft glæde af donationen.
/ VenøPosten – Red.

FRA VORES EGEN VERDEN
De læsere, der får papirudgave af VenøPosten har indtil februar nydt godt af 
Bodil Stenkjærs kuverterings- og frankeringsservice. Desværre har Bodil valgt 
København, som fremtidig hjemadresse. Tak for hjælpen siger både VenøBo-
en og VenøPosten. 

Velkommen til Jette Hansen (også fra Riisvej), som har taget opgaven på 
sig i fremtiden. Tak for det. Ved evt. modtagerproblemer kontakt:  
vp@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.

Grafik af Kirsten Bak Andersen 
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DET  SKER

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

FANTASIER OVER SOMMERFUGLEDALEN
Venø Musik inviterer til lyrikkoncert med  
Louise Bjerre-Pedersen søndag den 5. marts  
kl. 15:15 på Nørskov. 

Digteren Inger Christensen skrev i 1991 værket 
Sommerfugledalen, som på smukkeste vis udtrykker 
tanker om både livet og døden. Digtet er udformet 
som en sonetkrans, en form som kendes helt tilbage 
fra 1200-tallet i Italien. 

Til koncerten tilføjes Sommerfugledalen solo-
musik fra barokken. Telemann var en af sin tids 
største komponister, og han skrev en række fantasier 
oprindeligt for tværfløjte; men allerede dengang var det normal praksis at 
spille dem på blokfløjte også. 

Ord og toner løfter hinanden og giver publikum en særlig oplevelse. 
Koncerten indledes med en kort introduktion og rammes ind af tre fælles-
sange, som fører os ind i Sommerfugledalens univers.

Koncerten fremføres af Louise Bjerre-Pedersen, som er uddannet fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium med blokfløjte som hovedfag.

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling i Venø Musik, som 
blev annonceret i VenøPosten februar. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

MARTS-HUSKERE I ØVRIGT
Den 1. marts Gående og cyklende gæster gratis med Venø Færgen
Den 7. marts Egen fremstilling af sæber, Børnehuset 
Den 14. marts Idéer til Venødagene
Den 15. marts Venø Havns generalforsamling
/ VenøPosten – Red. 

MORGENBRØD FRA VENØ URTEHAVE
Venø Urtehave har salg af morgenbrød alle søndage i marts.

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

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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DET  SKETE
KOMMENDE VENØ-GÆSTER
Et hold af frivillige Venø ambassadører har 
været på “Ferie For Alle” for at promovere Venø 
som turistdestination. Og vi skal hilse at sige, at 
folk er meget positive for at besøge vores ø. De besøgende 
kan deles i to grupper – dem der har besøgt Venø tidligere: 
På spejderlejr, fordi moster havde sommerhus, spist Venø-
bøffer på kroen, fordi det er en tradition, fordi de har været 
på øhop, osv. Når vi så siger: ” Ved du hvad – du må gerne 
komme igen, det var så hyggeligt sidst du var der”, så griner de og takker – 
de kommer gerne igen. Og så er der dem, der ikke har besøgt øen. Måske 
ved de ikke, hvor den ligger, nogle har snakket om det mange gange, men 
er aldrig kommet afsted. Mange spørger til vandreruter, cykling og auto- 
camperparkering. Til børnefamilier fortæller vi om det simple og rolige: Fang 
en krabbe, bade, finde østers, osv., og de ånder helt lettet op. En ø uden kar-
ruseller, automater og elektroniske oplevelser. Det er også en tiltræknings-
kraft. 

Den gratis færge i påsken får de fleste til at stoppe op. Gratis – det er 
noget folk kan lide. At det så kun koster godt 100 kroner for en retur uden 
for gratisperioden, synes de fleste er til at betale. Min garanti om søsyg-fri 
overfart blev pure afvist af en enkelt besøgende, som på overfarten med 
Venøsund 2 i Sammensuriedagene, altid præsterede at kaste op. 

Vi var inviteret af Destination Limfjorden og Struer, Lydens By til at del-
tage sammen med Humlum Camping, Toftum Bjerge Camping og Struer By. 
Sammen havde vi en (alt for svær) tip en 13’er og en tegnekonkurrence, hvor 
Rikke Espersen havde leveret en fin færgetegning, som kunne farvelægges 
(se nedenfor). Den kunne vi godt lægge en stak af i det lille færgemuseum, 
sammen med en stak farveblyanter, hvis der er stemning for dette. 

Der er grobund for et udvidet samarbejde med de andre lokale aktører. 
Humlum og Toftum er meget interesserede i et samarbejde. Deres gæster vil 
gerne ud og opleve noget, og Venø er et oplagt udflugtsmål for en dagstur. 
De var meget begejstrede for cykeludlejningen, som de vil promovere. 
Sammen vil vi arbejde videre på, hvordan vi kan promovere vores område for 
turister og besøgende og dermed skabe synergieffekt. 

Kan det svare sig at anvende penge, tid og energi på at tage på ferie-
messe? For Venø er det svært at gøre op i kroner og ører, men vi tror på, at 
synlighed og positiv omtale 
giver goodwill i sidste ende. 

Det er os – øboere – som 
sætter dagsordenen for, 
hvilken ø vi inviterer til. 
Erfaringerne fra Ferie For Alle 
siger mig, at natur, god mad, 
ro og hygge er et højt ønske 
for mange. 
/ VenøBoen  
– Ane Kathrine Thorgård

Foto: Jan Bendix

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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DET  SKER
SÆSONÅBNING
Vi glæder os til at komme i gang med en ny 
sæson i Havnehuset. Første åbningsdag bliver 
fredag den 31. marts kl. 18:00, hvor vi vil stå 
klar med året første fredagsmenu. Vi byder denne 
dag på flæskesteg med rødkål, kartofler og sovs. 
Husk bestilling senest torsdag den 30. marts.

Vi har naturligvis åbent i alle påskedagene - se mere i næste udgave af 
VenøPosten. Vi vil gerne, der sker noget på havnen i løbet af påskedagene, 
så derfor inviterer vi til kræmmermarked. Har du ting og sager i overskud, så 
er det måske en idé at have en lille bod.

Det er ganske gratis. Giv besked til Claus, tlf. 40 10 44 11 eller Dorte, tlf. 
23 95 34 97 senest den 20. marts, hvis du ønsker en stadeplads. Vi vil 
gerne vide, om der kommer nogle kræmmere af hensyn til annoncering.

Har I andre forslag til aktiviteter på havnen i løbet af påsken, hører vi også 
gerne fra jer. Vi er parate til at modtage bestillinger på små og store arrange-
menter, og vi er allerede klar med Havnens generalforsamling onsdag 15. 
marts og GIF’s generalforsamling torsdag den 23. marts.

Vi glæder os til at se jer i den kommende sæson.
/ Venø Havnecafe og Kiosk – Dorte Sauer og Claus Lund Jensen 

DER ARBEJDES PÅ HAVNEN
Tirsdagsholdet har netop færdiggjort montagen af akustikplader i Havne-
cafeen. Det skal gerne forbedre lydniveauet, når mange er samlet. Det har 
altid været en udfordring for os med erfarne ører at være der i festlige lag. 
Det vil disse akustikplader fra Accudan gøre en forskel på. 

Pladerne er venligt sponseret af Jysk Energis Sponsorpulje - med støtte på 
hele beløbet.

Tak til Jysk Energi og tak til tirsdagsholdet for jeres ihærdige indsats.
Vi tester pladerne til Havnecafeens åbning Palmefredag den 31. marts 

til Fredagsbar fra kl. 16:00 og fredagsmenu fra kl. 18:00 (se artiklen ovenfor).
/ Venø Havnecafe og Kiosk – Claus Lund Jensen

EFTERSKOLEN – KORT SAGT
I februar har Kunst- og Forfatterlinjen  
fået udgivet skoleårets første bog. Det er  
en fælles novellesamling med titlen Håb. 

Der er sammenlagt 31 elever på de to linjer i år. Og mens forfatterne er 
gået i gang med årets store opgave: At skrive sin egen bog, arbejder kunst-
eleverne hen mod en udstilling, som patienter hen på foråret vil kunne se på 
Kiropraktisk Klinik på Smedegade i Struer.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Arkivfoto: Christian D. Mortensen

Foto: Claus Lund Jensen

Foto: Venø Efterskole
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DET  SKER
INFRASTRUKTUR PÅ ”VEJ”!
Mens ”der skæres i buskadser og budgetter”, så graves og bores der flittigt 
langs asfalt- og markvejene på Venø. 

Som det er vist på forsiden af denne udgave af VenøPosten, så trak 
”Venøsund” læs over fjorden, så der kunne trækkes kabler igennem rør på 
havbunden.

På Strandbjerggårdvej har der gennem længere tid været synlige tegn på 
forberedelserne af forbedringerne af Venøs infrastruktur.

Arbejdet omfatter kraftigere elkabler, der er grundlaget for det stigende 
elforbrug, men lige så vigtigt også kunne udgøre det netværk, der skal 
bruges, når øen øger sin selvforsyning med grøn energi.

Samtidigt med elkablerne nedgraves optiske fibre, der skal give bred-
båndsdækning til de Venø husstande, der har benyttet sig af Jysk Energis 
tilbud på området.

Endelig dobbeltsikrer Struer Energi Venøs vandforsyning, så det ikke 
længere alene er øens boringer, der kan levere rent drikkevand, men også 
vand fra fastlandet kan hjælpe til.
/ VenøPosten – Red. 

UDLEJNINGSCYKLERNE KOMMER I HUS
Nu er der kort tid til, at Venø Cykeludlejning får ”tag over hovedet” ved fær-
gelejet på Sønderskovvej.

Struer Kommune og VenøBoen har siden august 2021 arbejdet med at få 
tegnet, finansieret og skabt tilladelserne til udvidelsen af færgehuset, så også 
cyklerne kan komme i læ.

Flere og flere af Venøs gæster benytter sig af muligheden for se Venø fra 
”cykelsadlen”. Det kan nu ske på almindelig cykel, ladcykel, elcykel eller på 
tandem.

Foto viser ”byggepladsen”, hvor Per Mygind har gang i byggeriet.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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VENØ  KLIT  CAMPING

DITO OG JEG GLÆDER OS  
TIL AT KOMME TIL VENØ IGEN
Så blev det endelig den 1. marts - lige om lidt eller, når 
dette blad kommer ud. Ventetiden er lang, og jeg har 
allerede købt konserves og alt det mad, der kan holde 
sig i campingvognen... til livet på pladsen i 2,5 måned. 
Jeg kommer den 1. marts og bliver til den 15. maj. Har 
lærreder og malergrej med. 

Vinterens sne kan være hård for teltene, især hvis de 
ikke lige er understøttet nok, har fast bund eller mang-
ler ekstra stænger i taget - gerne for hver halve meter. 
Når sneen så daler i store mængder, knækker det sim-
pelthen sammen. Det er ærgerligt, og et stort arbejde 
venter til dem, der fik ødelagt forteltene. De fleste klarer 
sig dog og arbejdet med at pakke det ned og op igen, 
sætte alt indbo i laden, er også et stort projekt, så det er 
fristende, at tage chancen og lade det stå. Det gør jeg 
selv. Mit fortelt er nu også ret lille, så det er ikke så udsat.

Det er lige spændende hvert år, når sæsonen begyn-
der igen. Gensynet med dem vi kender og glæden over 
de nye, der kommer til, hvad bringer sæson 2023? Nu 
skal vi foreløbigt åbne og ordne alt muligt, så vi er klar til 
at tage imod turister og nye fastliggere. 

Fotos: Nana Beyer Agger

Jeg har uden for min vogn lavet et lille friområde til buk-
sebierne og sommerfuglene. Der er plantet en del blom-
ster og så hestemynte, som sommerfuglene er meget 
glade for. Glæder mig til at se om der kommer flere 
arter. Jeg har i år opsat en planche med sommerfugle - 
ud over buksebierne.

På gensyn med det hele - fra Nana og tre hunde, 
plads 49.
/ Venø Klit Camping – Nana Beyer Agger



5. marts  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Maja Holm-Cilleborg

5. marts  kl. 15:15 Venø Musik, lyrikkoncert og generalfor- 

    samling, Nørskov

7. marts    Egen fremstilling af sæber, VUF, Børnehuset

12. marts kl. 10:30 Højmesse v/Maja Holm-Cilleborg

14. marts   Idéer til Venødage

15. marts   Venø Havns generalforsamling

19. marts kl. 10:30 Højmesse v/Maja Holm-Cilleborg

21. marts kl. 18:00 Menighedsrådsmøde, Riisvej 11

23. marts kl. 19:00 GIF, generalforsamling, Havnehuset

26. marts kl. 16:00 Koncert v/organist Hans Sørensen m.fl.

31. marts kl. 17:00 Fernisering, Venø Galleri

31. marts kl. 18:00 Fredagsmenu, Venø Havnecafe og Kiosk  

    (bestil senest 30/3)

1. april    Tilmeld. Skærtorsdagsspisning, Efterskolen

1. april  kl. 13-15 Strandrensning, Venø Havn 

2. april  kl. 10:30 Palmesøndag, højmesse v/Maja  

    Holm-Cilleborg

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

MARTS

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

den 22. marts

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 29. marts.

/ VenøPosten – Red.

Nordlys - med udsigt over Venø og Venø Færgen - foto: Bettina Kjær


