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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 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova,  

pt. orlov 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

VORT FORHOLD TIL GULD 

I et gammelt, svensk folkeeventyr fortælles der om  

en ung kvinde, der kort før sit forestående bryllup lod sig friste af et godt 

tilbud. Et mageløst godt tilbud, syntes hun. For hvis hun lod sig lukke inde i 

et bjerg, så ville der derinde stå en spinderok, som hun kunne spinde intet 

mindre end det pureste guld på! 

 Det blev hun lovet. Og hun blev også stillet i udsigt, at bjerget ville 

åbne sig igen, når hun havde fået nok guld. Det var helt op til hende selv at 

afgøre, hvornår hun havde tilstrækkeligt, lød det smigrende tilbud. Forbløf-

fet spurgte hun da for en sikkerheds skyld, om det virkelig var sådan, når 

hun havde fået nok guld, om hun så blot kunne ophøre med spinderiet, 

tage det eftertragtede guld med sig og uden videre betingelser gå ud af 

bjerget og da holde sit bryllup? Og nu som rig og velstående? Ja, lød det 

klare svar. 

 Tilbuddet fristede simpelt hen den unge kvinde så meget, at hun ikke 

kunne modstå det, så hun lod sig lokke og lukkede sig ind i bjerget og tog 

ivrigt fat på at spinde. Men da viste det sig, at det var hende ikke muligt at 

få guld nok!  

 Så ivrigt arbejdede hun, at hun så at sige til sidst spandt sig fast til 

bjerget. Til stadighed mente hun, at hun måtte blive ved bare én dag mere 

for at få mere guld, og til sidst var tiden gået. Hun var blevet gammel og 

krumbøjet, men sad stadig og spandt og spandt. Rundt om hende lå dyn-

ger af gyldent spind, guld i uendelige mængder. Men livet selv var gledet 

hende forbi. 

 Sådan lyder eventyret i korte træk, og den unge kvinde mente, at 

ved hjælp af guld kunne hun sikre sig mod de overraskelser, som tilværel-

sen altid er fuld af. Kun én overraskelse havde hun glemt at tage i betragt-

ning – den nemlig, at tiden bliver ved med at gå. Pludselig var hun blevet 

gammel, uden at hun havde lagt mærke til det. Livet var slut, og hendes 

bryllup samt en hel del flere af tilværelsens glæder gik hende forbi. Tiden 

var hende en hård læremester og en hård dommer. 

 Eventyret er skæbnesvangert, for der er dom i det. Det er tidens 

ubønhørlige gang, der som domsinstans sætter en såre menneskelig tørst 

efter guld eftertrykkeligt på plads. Men just derfor er det også et opløftende 

eventyr, for det fastslår, hvad vi alle godt ved i forvejen, at guld kan blive til 

en afgud, hvis den alene bliver drivkraft for et menneske og for et samfund.  

 En af dem, der vidste fuldt besked om dette her, var den schweizisk/

franske arkitekt Le Corbusier (1887-1965). Manden var genial, og han har 

skabt nogle af den moderne verdens smukkeste bygninger. Desuden var 

han i sit liv såre energisk og gav sig i kast med mange ting, herunder også 

malerkunst og undervisning. Var trangen til penge da hans største inspirati-

onskilde? Næppe, for han udtalte, at ”luften og lyset, stilheden og de grøn-

ne træer, er menneskets sande venner”. Lad det stå som en påstand. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

VENØ MENIGHEDSRÅD 

Venø Menighedsråd har konstitueret sig således:  

 Formand Ove Bjerre-Pedersen 

 Næstformand Per Mikkelsen 

 Kasserer Susanne Marie Jensen 

 Kirkeværge Ellen Hylleberg 

 Kontaktperson Kirsten Yde 

 Sekretær Hanne Nielsen.  

 Kirkegårdsudvalg: Kirsten Yde, Per Mikkelsen og Ove Bjerre-Pedersen. 

 

Nyt kirkeår og ny funktionsperiode 

1. søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Det samme gør det nye Menig-

hedsråd, som påbegynder sin fire års funktionsperiode.  

 Vi venter spændt på at få den endelige godkendelse af kirkerenove-

ringsprojektet. Biskoppen har allerede givet en forhåndsgodkendelse. Den 

har vi brug for, for at kunne søge statsmidler i en bestemt istandsættelses-

ordning. En pulje på i alt 17 mio. kr., som vi håber at få del i. Afgørelsen vil 

falde omkring marts måned 2013.  

 Arkitekten har fået mundtlig tilkendegivelse fra den kgl. bygningsin-

spektør om, at han har godkendt projektet. Men der mangler stadig svar fra 

Nationalmuseet og kirkegårdskonsulenten, hvorfor vi må væbne os med 

tålmodighed. Derfor vil det være helt naturligt, at der i foråret afholdes et 

menighedsmøde, hvor sognet orienteres om dette store emne.  

 Vi påtænker at fortsætte den linje, vi har lagt for de kirkelige handlin-

ger. De fire familiegudstjenester, 1. søndag i advent, fastelavn, Skærtorsdag 

og høstgudstjeneste. Når vi ikke har højmesse, er der om vinteren eftermid-

dagsgudstjeneste kl. 14:00. Om sommeren ligger denne gudstjeneste kl. 

08:30. Vores erfaring er, at der er lige så mange kirkegængere som kl. 

14:00. Der har også til gudstjenesterne været turister, hvilket vi ikke havde 

regnet med. Til foråret går vi igen over til tidlig morgengudstjeneste. 

 Som noget nyt bliver der to planlagte messefald. Den første bliver 2. 

juledag og igen 2. påskedag. Det er en direkte opfordring fra biskoppen, for 

på den måde at lette arbejdsbyrden for præsten. 

 Henover året er der sket forandringer på kirkegården. Lapidariet er 

færdiganlagt, spændende og meget ”brugervenligt”. Vi synes efterhånden, 

at kirkegården nu fremstår, som vi længe har ønsket. Men den skal jo stadig 

holdes, og her er vi meget tilfredse med samarbejdet med Struer Kirkegård. 

 Vi er i den lykkelige situation, at vi har VenøPosten, som giver mulig-

hed for, at vi/alle kan orientere om, hvad der sker/vil ske på vores ø. Den er 

med til at understøtte dynamikken, der hersker på Venø. 

 Menighedsrådet vil sende de bedste ønsker om en glædelig jul og et 

godt nytår til alle samt håbet om et dynamisk 2013 for vores kirke og sogn. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

HUSK  

1. søndag i advent, hvor børne-

ne bærer de nye lys ind i kirken til 

markering af, at et nyt kirkeår be-

gynder.  

 Vi mødes i kirken kl. 10:00 

og samles efterfølgende til gløgg 

og æbleskiver i Præstegården.  

 Alle er velkomne! 

 

Ved de 9 læsninger den 16. de-

cember kl. 19:30 deltager 

Venøs tre konfirmander.  

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto 
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”TRYGT STED AT VOKSE OP”… 

Jesper Olesen (33) er ikke i tvivl, når han i en samtale med VenøPosten bli-

ver spurgt om grunden til, at han valgte Venø til sig selv, Bastian (6), Ida (4) 

og Balder (labradorhvalp). 

 Jesper er flyttet ind på Riisvej 26 i ”Holms hus”. Det har stået tomt i 

flere år, og er et af de huse, der har været til salg igennem nogen tid. Venø-

boere har været bekymrede for husets tilstand. Det er der ingen, der behø-

ver at være længere! 

 Jesper er uddannet maskinarbejder og har i en periode arbejdet som 

tømrer sammen med en af sine venner. I dag arbejder Jesper hos Bang & 

Olufsen og har gjort det gennem de seneste 9 år. Her fremstiller han pro-

duktionsudstyr. En del af Bang & Olufsen-arbejdet kan udføres hjemme, så 

kan han være sammen med de to unger, der går i henholdsvis 0. klasse på 

Østre Skole og i Krudtuglen (børnehave). Jesper er medarbejdervalgt besty-

relsesmedlem i Bang & Olufsen – et arbejde, der interesserer ham, men som 

ind i mellem er lige spændende nok! 

 Med sin erfaring som tømrer og med en bror, der er murermester, 

har huset fået sig ”noget af en ansigtsløftning”, jordvarme og solceller. Je-

sper lægger ikke skjul på, at hans interesse for Venø har fået ham til at kig-

ge efter andre af øens huse, der var til salg. Det blev nr. 26, for der var no-

get at ”arbejde med”. 

 Interessen for Venø har Jesper haft tilbage i tiden. Han er ungdoms-

kammerat med Kenneth Borbjergaard og ”den årgang” af Venøs unge. 

Han sætter pris på det sammenhold, som han har set præger Venøs børn 

og unge. Det vil han gerne, at Bastian og Ida får glæde af også. 

 Jesper er allerede engageret i Venø-aktiviteter. I oktober blev han 

nyvalgt til VenøBoens bestyrelse, og han er blevet medlem af Venøs frivilli-

ge brandkorps.  

 ”Det er en gammel drengedrøm, jeg har fået opfyldt og så møder jeg 

venøboere. Måske er brandmandsjobbet ikke det bedste, for der møder vi 

jo kun hinanden, når det brænder”?! 

 Den nye familie på Riisvej er klar til Venø, og Venø er klar til den. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

AT  BO  PÅ  VENØ 
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TURISME PÅ VENØ 

Vi er en mindre selvbestaltet gruppe, 

der på nogle møder har talt sammen 

om, hvordan vi kan gøre turistarbejdet 

til en bedre forretning for de af os, der 

ønsker at have det som hel- eller del-

tidsjob. 

 Vi har talt om alt lige fra uddan-

nelse af Venøguider til tilbud om pak-

keløsninger, der skaber sammenhæng mellem Venøs gratis glæder og vo-

res forretninger. Kan vi fx kombinere naturoplevelser med tilrettelagte be-

søg på vores spisesteder? Kan vi få vores gæster til at blive længere på øen 

ved brug af andre kombinationsmuligheder?  

 Turisterhvervet på Venø omfatter så forskellige forretninger som bus- 

og færgetransport, havneophold, overnatnings- og spisesteder, billedværk-

sted, fremvisning af fiskeopdræt samt salg af lokale madvarer og kunst. 

 Gruppen har masser af idéer, og vil gerne i en bredere dialog med 

alle aktører, der har lyst til at være med i en bred indsats for turisterhvervet 

på Venø. 

 Derfor planlægger vi at invitere til møde – formentlig i februar – hvor 

vi kan prøve vores idéer af og få inspiration udefra. Vi ser nemlig Venø og 

os selv som medspillere i det projekt, som Struer Kommune sammen med 

andre Limfjordskommuner begynder på i 2013. 

/ ”Turismegruppen” — Lis Jensen, Venø Billedværksted 

 

 

LYS PÅ VENØ 

Det bliver bemærket – også 

udenøs – at Venø har gang i 

besparelserne på energiområ-

det.  

 I NOE Net A/S’ kunde-

blad, STIKkontakten, er der  

eksempelvis ”en side 3 historie” 

om de opnåede besparelser og 

om omlægning til vedvarende 

energikilder. Artiklen kan ses på  

www.noe.dk/stikkontakten.  

/ VenøPosten — Red. 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

ANNETTE LIND 

OG VENØTÅRNET 

I fortsættelse af både folketings- 

og lokalpolitikernes interesse for 

at hjælpe venøboerne med at få 

”det officielle Danmark” til at god-

kende planerne for Venøtårnet, 

har Annette Lind (S) henvendt sig 

direkte til miljøminister Pia Auken. 

Ministeren har, uden at gå ind i 

den konkrete sag, svaret, at der er 

meget restriktive regler på områ-

det. Der skal være en hårfin ba-

lance mellem natur- og udvik-

lingshensyn.  

 I en efterfølgende samtale 

med arbejdsgruppemedlemmer-

ne har Annette fortalt, at hun 

heldigvis ikke har tabt modet og 

vil arbejde for, at fortolkningerne 

af reglerne kan åbne for virkelig-

gørelsen af initiativet. 

 Ankesagen over myndig-

hedernes fortolkning er til be-

handling i Naturklagenævnet. 

Det er fortsat usikkert, hvornår 

der foreligger en afgørelse derfra. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

BESTYRELSESVALG 

Efter VenøBoens generalforsamling i oktober har den nye 

bestyrelse konstitueret sig således: 

 Formand Aase Askanius 

 Kasserer Søren Lang Hindkjær 

 Færgeudvalg: Uffe Lundby 

 Sekretær Bodil Anker-Møller 

 Medlem: Karin Christensen, Anker Jensen og Jesper Olesen 

 Suppleanter: Jan Bendix og Niels Villadsen. 

 

Du kan til enhver tid henvende dig til VenøBoen på mailadressen 

vb@venoe.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til forhold på Venø. 

Du er også velkommen til at tage fat i et af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Mailadresser 

En lille reklame: Det er stadig muligt at få en venoe.dk mailadresse, hvor du 

selv bestemmer, hvad der skal stå foran @venoe.dk. Venoe.dk mailadresser-

ne kan bruges som alle andre mailadresser fra både computer, iPad, telefo-

ner osv., så der er adgang til mails overalt i den store verden.  

 Ønsker du en venoe.dk mailadresse så skriv til webmaster@venoe.dk 

eller ring til undertegnede på tlf. 97 86 84 00. Mailadresserne er gratis for 

VenøBoens medlemmer og koster kr. 100,- pr. år for ikke-medlemmer. 

 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

HUSK AT BRUGE FLISPLADSEN 

Du kan aflevere træ til flisning og hente 

flis til haven ved badestranden på den 

østlige side af Venø.  

 Mogens Askanius ordner det 

praktiske og får sin velfortjente løn, når 

du lægger penge i den lille beholder. 

Ordningen er indtil nu ikke brugt vold-

somt meget. Derfor denne husker. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening 

og VenøBoen — Linda Ulfkjær 

 

RØNNEBÆR 

SORBUS ANCUPARIA 

Findes hist og her i skovbryn ud 

til vejene og i Kirkeskoven, men 

prøv at finde en have, som har 

den og spørg pænt om lov til at 

plukke. Et par klaser rækker til et 

middelstort sylteglas.  

 Skyl bærrene og dæk med 

billig vodka. Hvis den trækker en 

uge giver det en blid snaps, hvis 

den trækker en måned bliver den 

bitter og god til bjesk.  

 Rønnebærgele er klassisk 

tilbehør til vildtretter, men så skal 

der mere til end som så. 

/ Søren Baggesen 

Foto: Jan Bendix 



7  

DET  SKER:  JUL  PÅ  VENØ 

VENØ KRO FEJRER JUL 

Inviter venner og familie til en 

hyggelig søndag og kom i julehu-

mør med vores advents brunch, 

der smager af jul: søndag den 9. 

december fra kl. 11:00-15:00. 

Bordbestilling nødvendig! 

 Vi vil gerne sige tak til de 

mange venøboere, der mødte op 

til vores arrangement "Smagen af 

Venø" og var med til at gøre det 

til en fantastisk aften.  

/ Venø Kro 

 

 

 

JULEHYGGE 

Traditionen tro vil vi gerne invitere venøboerne til julehygge på Efterskolen 

mandag den 10. december fra kl. 19:00 til ca. 21:00. 

 Aftenens program vil begynde med besøg på elevernes værelser, 

hvorefter vi alle går i gl. sal, hvor Musik & Drama-eleverne inviterer til jule-

sang og -hygge.  

 Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med denne aften, hvor vi 

først og fremmest skal hygge os sammen, og ved fælles hjælp få julestem-

ningen frem. På gensyn!  

 Tilmelding senest den 8. december - gerne på mail:  

efterskole@venoe-efterskole.dk eller tlf. 97 86 80 86. 

/ Venø Efterskole — Anne Lyhne og Claus Regli 

 

 

JULETRÆSFEST 

Venø GIF og VenøBoen inviterer hermed til 

årets juletræsfest, som traditionen tro finder 

sted lørdag den 29. december kl. 17:30  

i spisesalen på Efterskolen.  

 Vi laver et festligt "Tag selv bord",  

danser om juletræ, får besøg af julemanden  

og spiller pakkespil. Vi sørger for kaffe/the. 

 

Hver familie medbringer: 

• En ret svarende til det antal personer, der kommer 

• Drikkevarer til eget brug 

• Evt. rester af julens bagværk 

• En gave (10-20 kr.) pr. person 

• Højt humør. 

 

Husk ved tilmeldingen at angive antal voksne og børn. Tilmelding senest 

den 26. december pr. mail til GIF@venoe.dk / vb@venoe.dk eller SMS til 

Dorte Sauer, tlf. 23 95 34 97 / Aase Askanius, tlf. 23 27 05 66. 

 Vi glæder os til en hyggelig aften i selskab med unge som gamle ve-

nøboere. I er velkomne til at tage familie/venner med. 

/ VenøBoen og Venø GIF 

Foto: Venø Kro 
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LIDT OM POVL POVLSEN 

Povl Andreas Povlsen (1877-1957) boede i og arbejdede ud fra Struer fra 

1920’erne og frem til først i 1950’erne. Her arbejdede han de første år alene 

som fotograf og havde atelier sammen med en anden Struer-fotograf. 

 Inspireret af sin svoger, der var uddannet maler, kastede han sig over 

maleriet.  

 I det lokalhistoriske magasin ”Jul i Struer 2010” skriver Benny Boysen 

VENØ  I  40’ERNE 

Tidligere i år efterlyste VenøPo-

sten malerier og fotos fra ”det 

gamle Venø”. På disse to sider 

gengiver vi malerier af maleren 

Povl Povlsen. De viste malerier 

findes i original på Struer Muse-

um og her på Venø. 

 

Ref.: Jul i Struer 2010 

Struer Museum 

ISBN 978-87-992829-3-7 

 

Malerierne gengivet med  

tilladelse fra Struer Museum.  
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om Povl Povlsen. Her bliver han ikke karakteriseret som nogen fremragende maler, men som 

lidt dyster i farvevalg og sjældent afbildende mennesker. Hans penselstrøg kaldes ”pilne” og er 

foretaget - ikke underligt - med en fotografs præcision. Boysen skriver, at malerierne dog hol-

des ”sammen i en fin helhed”. 

 At Povl Povlsen har kastet sin kærlighed på Venø viser forsidebilledet og billederne her 

på siden. Motivvalgene er til at forstå! 

/ VenøPosten — Red. 

. . .  
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DET  SKETE 

DET GÅR GODT PÅ VENØ KLIT 

Foreningen har nu stået for driften af Venø Klit siden sommeren 2010.  

 Et tilbageblik viser, at det går rigtigt godt. I sommeren 2010 blev vi 

enige om, at campingpladsen ikke skulle være så stor mere. Derfor valgte vi, 

at campingpladsen fremover skulle bestå af 150 standpladser, hvoraf 75 

max. måtte bruges til fastliggere. På nuværende tidspunkt har vi 52 fastlig-

gere, og flere ønsker at blive fastliggere fra 2013. 

 I 2011 fik vi en rigtig god kontrakt med Christian Kjær. Kontrakten 

strækker sig over de næste 15 år. Så på denne måde er Venø Klit sikret.  

 I 2011 åbnede vi vores kiosk. Her i 2012 er vi begyndt med selv at 

bage vores brød.  

 Vi har fået en flydebro, som vi skal have sat i vandet, når den nye sæ-

son begynder i 2013. Ud over dette har vi masse af planer for 2013. 

 Selv om sommeren 2012 har været meget våd, har vi alligevel haft 

rimelig med besøg af kort-

tidscampister. Til campister-

ne vil vi gerne sige tak for 

jeres fantastiske arbejde 

med at holde Venø Klit  

ren og pæn. 

 Alle campister og 

venøboere ønskes en rig-

tig glædelig jul og et lykke-

bringende nytår. 

/ Bestyrelsen for Venø Klit  

— Margaret Langemose 

 

 

SPIL PÅ VENØ I KULTURNATTEN 

Det er vist første gang, at Venø er indgået i kortspil!  

 På By- og Boligministeriets stand under Kulturnatten i København 

lancerede ministeriet et sæt spillekort, hvor hver af de danske småøer ud-

gjorde et spillekort. Spillets regler bidrog til dialog om livet på øerne. 

/ VenøPosten — Red. 

 

Foto: Jan Bendix 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og 
Grundejerforening 
 
Linda Ulfkjær (formand) 
tlf. 24 24 27 77, linda@venoe.dk 
 
Hans L. Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
www.vbgf.dk 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det 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 
 
 
Hjertestartere 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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DET  SKER 

 

DECEMBER MÅNED:  JAZZ KONCERT PÅ VENØ 

December måned har i flere år været ensbetydende med en jule jazz kon-

cert i Venø Musikforening. Dette år er ingen undtagelse, og der er virkelig 

lagt op til swingende rytmer, når de tre jazzmusikere indtager scenen på 

Nørskov den 9. december.  

 Espen Laub von Lillienskjold, Jacob Fischer og Daniel Franck vil gøre 

deres til, at vi kommer i den rette stemning, og om nogen kan, så må det 

være dem.  

 Espen Laub von Lillienskjold – trommeslager og komponist. Uddan-

net fra Aarhus, hvor han har spillet med Klüvers Big Band og nu er en del af  

Blood Sweat Drum + Bass, et 27 m/k stort ensemble. Internationalt har han 

gjort karriere med Matthew Herbert Big Band i England og Lillian Boutté fra  

New Orleans. Willy Egmose Trio, Bentzon Brotherhood, Phil Parnell 3, Bu-

rich/l’Etienne New Orleans Ensemble, Kjeld Lauritsen, Christina Dahl, Jesper 

Lundgaard er nogle af de musikere, som Espen har spillet/spiller med her i 

landet.  

 Guitaristen Jacob Fisher er en solist af international klasse og en af de 

mest efterspurgte musikere i Danmark, både i kraft af sit alsidige spil, (der 

spænder fra Rhythm & Blues til moderne jazz), og sin evne til både at kunne 

spille opfindsomme gnistrende soloer, og være en lydhør akkompagnatør. 

Jacob Fischer har siden 1992 været fast medlem af violinlegenden Svend 

Asmussens kvartet, og han har spillet med hele den danske jazz elite: Allan 

Botschinsky, Jesper Thilo, Finn Ziegler, Bob Rockwell og Radioens bigband. 

Og dertil kommer så engagementer med udenlandske stjernemusikere.  

 Daniel Franck spiller bas i trioen, og har erfaringer både som guitarist 

(hans hovedinstrument fra Det Rytmiske Musikkonservatorium) og contra-

bassist. Sidstnævnte bl.a. i Thomas Franck Quartet og Christina von Bülow 

Quartet. Som guitarist hat han sin egen trio sammen med Hugo Rasmussen 

og Thomas Franck. 

 Kom til december jazz og nyd en eftermiddag i selskab med disse tre 

kapaciteter. Det er som sædvanlig kl. 15:00.  

 Jazz hilsner! 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 
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MEDANSVAR OG FRIVILLIGHED 

I dette nummer af VenøPosten omtales forskellige ændringer i bestyrelser 

og råd.  

 Der er venøboere, der har valgt at trække sig tilbage, der er dem, der 

har ladet sig genvælge, og der er nye kræfter, der er trådt til. For alle gælder 

det, at de har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde, der ikke kan ”løftes” blot 

ved at have sit navn på en medlemsliste. 

 Venø har jo ganske mange organisationer, foreninger og klubber. 

Det betyder, at der kan være ”gengangere”, når nu de formelle vedtægter 

stiller krav om antal. 

 Ind i mellem har der været forslag om samlinger af foreninger, men 

det er ikke rigtigt lykkedes – mest af historiske årsager og i få tilfælde som 

følge af forskellige opfattelser af de mål og midler, der skal til for at sikre et 

levedygtigt helårssamfund på Venø. 

 I december tager Menighedsrådet en ny tørn. Institutionen er et væ-

sentligt omdrejningspunkt for alle venøboere, uafhængig af deres kirkelige 

interesser. Menighedsrådet har gennem årene støttet både sociale og bre-

de ø-initiativer med menneskelige kræfter og økonomiske ressourcer. 

 Når man læser om bevægelserne i det kirkelige landskab uden for 

Venø, så er der mange steder, at de mindre samfund har måttet give op, 

når der skal stilles medlemmer til bestyrelser og råd. Det har ført til sammen-

lægninger og udvanding af identitet. 

 For Venø er Menighedsrådet og de øvrige bestyrelser uundværlige i 

arbejdet for alle ældre, voksne og børn.  

 Derfor en tak til alle de, der gennem deres bestyrelsesarbejde tager et 

aktivt medansvar for Venø. 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

 

 

 

 

 

FØRSTEHJÆLP PÅ VENØ 

 

1. I tilfælde af alvorlig ulykke 

og livstruende situationer 

skal du som det første altid 

ringe 1-1-2. 

 

2. Alarmcentralen sender en 

ambulance mod Venø. 

 

3. Hvis alarmcentralen vurde-

rer, at der er mistanke om 

hjertestop, bliver Venøs 112-

førstehjælperkorps automa-

tisk kaldt ud til adressen og 

medbringer en hjertestarter. 

 

4. Hjælp personen så godt du 

kan, indtil Venøs førstehjæl-

pere eller ambulancen kom-

mer frem. 

 

/ VenøBoen 

— Søren Lang Hindkjær 

Foto: Jan Bendix 
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 FESTUDVALG? 

På VenøBoens generalforsamling i oktober blev det foreslået, 

at der på tværs af øens foreninger etableres et festudvalg,  

der skal planlægge en fælles 1- eller 2-dages sommerfest/

arrangement på Venø.  

 VenøBoens bestyrelse synes det er en god idé og tager derfor kon-

takt til de øvrige foreninger for at få medlemmer til festudvalget, så plan-

lægningsarbejdet kan igangsættes. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

MIDLER FRA SMÅØERNES AKTIONSGRUPPE  

(Ø-LAG) 

Koordinatoren Morten Priesholm oplyser, at Land-

distrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammerne lukker ned  

i løbet af 2013. Det betyder at seneste ansøgningsfrister 

er den 1. februar og 8. maj 2013. 

 Det særlige tilskud, der har kunnet søges til investeringer i små virk-

somheder, kan også fortsat søges med de nævnte frister. 

www.aktionsgruppe.dk 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG OPTAGER  

NYE BESÆTNINGSMEDLEMMER — 2. INTRO 

Vil du lære at sejle færgen Venøsund, Danmarks ældste bilfærge, er chan-

cen her nu. Vi skal i gang med forberedelserne til foråret, hvor vi forventer 

at få udvidet vores fartstilladelse, så vi kan medtage passagerer.  

 Vi tilbyder et gratis introkursus, hvor du lærer at kende færgens ind-

retning, funktioner og rutiner samt prøver at sejle færgen. Hvorefter det 

besluttes om du kan optages i besætningen og vil deltage i det videre ud-

dannelsesforløb, som tilpasses efter de kvalifikationer, du har. 

 Den anden introaften med præsentation og sejlads fra Venø Havn er 

onsdag den 5. december kl. 19:00 til 21:00. 

 Spørgsmål og tilmelding til undertegnede på Info@venoesund.dk 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen  

 
ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER 

 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

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 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Advents brunch 
Søndag den 9. december  

fra kl. 11:00-15:00.  
Bordbestilling nødvendig.  

 
Julelukket fra den 10. december.  

 
Januar, februar og marts 2013 åbent 

mod forudbestilling af selskaber.  
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
venoekro.dk — info@venoekro.dk  

http://www.aktionsgruppe.dk/english
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FOLKETINGET OG SMÅØERNE 

Sammenslutningen af Danske Småøer holdt 

repræsentantskabsmøde i begyndelsen af no-

vember.  

 Fire temaer var centrale under mødets 

debatter: Erhvervspolitik, turisme, bosætning og samarbejdet med Folketin-

gets udvalg for landdistrikter og øer. 

 Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse fik bekræftet små-

øernes interesse i, at der tages initiativer, der kan styrke udviklingen af er-

hvervsaktivitet på øerne.  

 Det blev understøttet yderligere af den rapport for turismeudvikling, 

der er resultat af samarbejdsprojektet om emnet. Rapporten anbefaler, at 

øerne sikrer, hvad der i rapporten kaldes basiskvalitet. Det handler om at 

anvende kvalitetsstandarder, tjeklister osv., der medvirker til at opfylde, ger-

ne overopfylde, ø-gæsternes forventninger til den gode oplevelse. Det kan 

være helt grundlæggende forhold som åbningstider, adgangsforhold og 

tilfredshedsmåling. 

 Ø-repræsentanterne kunne orientere hinanden om udbyttet af den 

store bosætningskampagne, blivøbo.nu, som Sammenslutningen af Danske 

Småøer gennemførte i første halvår. Der er almindelig tilfredshed med resul-

taterne, selv om de ikke har betydet den store tilflytning.  

 Kampagnen har skabt kendskab og interesse for ø-livet. Det kan for-

håbentlig øge turistbesøgene og måske på sigt også tilflytningen. Det er nu 

op til bestyrelsen at vurdere, om kampagnen skal fortsætte, og hvordan det 

skal ske. 

 Mødets sidste del var et politikertræf, åbnet af By- og Boligministeren, 

Carsten Hansen og efterfølgende dialog med udvalgsmedlemmerne: Flem-

ming Damgaard Larsen (V), Annette Lind (S) og Mette Dencker (DF). Dialo-

gen viser en tydelig interesse fra politisk side for at medvirke til at tilpasse 

rammerne for ”livet på øerne”. Se eventuelt indslag på www.tv2fyn.dk/

arkiv/2012/11/4?video_id=56368&autoplay=1  

 Den brede politiske interesse kom bl.a. til udtryk gennem enighed 

om at sikre øerne andel i de landdistriktsprogrammer, som EU planlægger 

at gennemføre fra 2014. De vil sandsynligvis og glædeligt betyde en fort-

sættelse af Ø-LAG-ordningerne. 

 Bestyrelsen planlægger en konference i februar om Sammenslutnin-

gen af Danske Småøers målsætning. VenøBoen deltager i konferencen. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

Færgetrafik  

i oktober 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ........... 18.124 .... 17.946 

Personbiler ............. 8.774 ....... 9.048 

Busser ......................... 448 .......... 406 

Lastbiler ...................... 102 .......... 104 

Gods (tons) ................ 111 ............. 64 

Cykler .......................... 522 .......... 234 

Campingvogne ............. 8 ............. 22 
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FÆLLESSPISNING 

OG BANKO  

Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen 

den 18. januar 

2013 kl. 18:00.  

 Nærmere omtale i januar-

nummeret af VenøPosten.  

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

17 voksne deltog i en hyggelig 

aften. Klubgæsterne grillede hak-

kebøffer og tilberedte lækkert 

tilbehør i fællesskab.  

 Succesen gentages den 8. 

marts 2013, hvor alle er hjertelig 

velkommen. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

— Peter Petersen 

PUK DAMSGAARD: OM DET ARABISKE FORÅR 

Forfatter og journalist, Puk Damsgaard, gæster i det nye år Venø. Puk 

Damsgaard, som siden sommeren 2011 har været DR’s Mellemøstenkorre-

spondent med base i Beirut, er de seneste år blevet kendt for sin dækning 

af de store begivenheder i den arabiske verden. Siden 2006 har hun boet i 

Pakistan, Afghanistan og nu i Libanon, og hun har skrevet bøger på bag-

grund af sine oplevelser: Ulvehjerter og De renes Land. 

 Som journalist er hun er kendt for sit mod til at opsøge krigens 

brændpunkter, og sammen med en anden dansk journalist, Simi Jan, blev 

hun i 2012 hædret med Berlingske Fonds Journalistpris. Som det blev an-

ført i begrundelsen: ”For at brænde for deres job og med åbne øjne rejse 

ud i verdens konfliktzoner, hvorfra de på flotteste vis viderefører og videre-

udvikler fine traditioner i dansk udenrigsjournalistik”. Desuden anførtes det, 

at de har ”dækket begivenheder og udviklinger i områder, hvor både det at 

være journalist – og det at være kvinde – er noget af en udfordring”. 

 Vi glæder os til en aften i Puk Damsgaards selskab, som oprindeligt 

var planlagt til december måned. Men da hun har meget at bestille i øjeblik-

ket som tilstedeværende korrespondent i både Libanon, Syrien og Gaza, så 

har hun måttet udskyde foredraget. Imidlertid har nu hun insisteret på at 

komme, hvad vi har sagt et stort ja tak til. Også selvom det bliver med kort 

varsel! Arrangementet bliver henlagt til Venø Efterskole, og når vi har dato 

og klokkeslæt, vil det blive bekendtgjort i VenøPosten.  

/ Foredragsgruppen  

— Kirsten Jensen, Morten Gjern, Tove Odgaard og Per Mikkelsen 

 

 

FORENINGER OG ORGANISATIONER PÅ VENØ 

VenøPostens januarnummer har tradition for at bringe en oversigt med 

kontaktoplysninger på medlemmer af organisationer og bestyrelser på 

Venø.  

 Redaktionen opfodrer derfor alle øens foreninger til at sende oplys-

ningerne til redaktionen på vp@venoe.dk helst inden den 18. december, 

så vi kan nå at gøre listen trykkeklar inden deadline den 20. december.  

 De efterspurgte oplysninger omfatter: Foreningsnavn, kontaktperso-

ner, adresser, mobilnumre, e-mailadresser og evt. hjemmesideadresse.  

Eksempel:  
 VENØBOEN 

 www.venoe.dk/foreninger/venoeboen 

 

 Aase Askanius (formand) 

 Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer 

 Tlf. 97 86 80 59 / askanius@privat.dk 

 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Peter Petersen 
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2. december kl. 10:00 Familiegudstjeneste v/ Per Mikkelsen.  

  Efterfølgende sammenkomst i Præstegården 

5. december kl. 19:00 Venøsund Færgelaug, introaften, Venø Havn 

9. december  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

9. december kl. 15:00 Venø Musikforening, jazzkoncert, Nørskov 

10. december kl. 19:00 Julehygge på Venø Efterskole (tilmeld. 8/12) 

16. december  kl. 19:30  De ni læsninger v/ Per Mikkelsen 

18. december  Foreningsoplysninger sendes til VenøPosten 

23. december  kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

24. december  kl. 16:00  Julegudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

25. december  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

29. december kl. 17:30 VenøBoen/GIF afholder juletræsfest, Efterskolen  

  (tilmeld. 26/12) 

30. december  kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

1. januar 2013 kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen  

 

Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 

Lektiecafé: Den 3. og 10. december kl. 16:15 

GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

VENØ  I  DECEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2013 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 20. december 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem  
senest den 18. december. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af 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  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

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

Foto: Bettina Kjær 


