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VENØ  KIRKE 

MORGENSANGEN GUD SKE TAK OG LOV 

Digteren B. S. Ingemann blev født i Torkildstrup Præstegård på Falster i 

1789. Hjemmet var åbent og fuldt af liv, og drengen Bernhard var den yng-

ste af en børneflok på otte, som alle nød den tillidsfulde atmosfære i præste-

gården.  

 Men hans far døde i 1799, da Ingemann kun var 10 år gammel, og 

lykken blev brutalt brudt. Familien flyttede året efter til Slagelse, hvor Inge-

mann kom i latinskole og blev student i 1806. Det følgende år studerede 

han jura i København, men englændernes bombardement af København i 

1807 lagde hans logi øde. Han tog hjem til Slagelse i 1808, hvor moderen 

døde året efter, og de følgende år alle hans brødre. Ingemanns digtning 

begyndte i en slags dødsvished og melankoli præget af spørgsmålet, om 

man kunne nære tiltro til noget som helst?  

 Men han glemte aldrig de lykkelige barndomsår på Falster, så da han 

i 1822 først blev lektor i dansk ved Sorø Akademi og siden de følgende år 

en særdeles anerkendt og landskendt digter og forfatter, udgav han i 1837 

”Morgensange for børn” med syv salmer, hvor i blandt Gud ske tak og lov, 

nr. 751 i den nuværende salmebog. I en note i førsteudgaven anførte Inge-

mann, at denne morgensang var skrevet ”med særegent Hensyn til Børne-

ne i Asylerne”. Asylerne var datidens børnehjem, hvor børnenes far eller 

mor eller måske dem begge to var gået bort. I et nu udeladt vers står der: 

Fader gik sin vei / Moder see vi ei, / dog i Nød vi sidde ei tilbage. / Arnens 

ild er slukt; / Hjemmets dør er lukt; / Gud dog sørger for os alle dage.  

 Der er overhovedet ingen nedladenhed i sådanne linjer, men tværti-

mod en social bevidst realisme, der skildrer forholdene, som de faktisk var: 

For som der står: Fader gik sin vei og Moder se vi ei – sådan er det jo, når 

man er blevet forældreløs – derfor er Arnens ild slukt og Hjemmets Dør lukt 

– ordene er ganske uden sentimentalitet, men skildrer forholdene som de 

er, og som Ingemann kendte det fra sin egen barndom og ungdom.  

 Og just derfor mente han, at det kristne budskab skulle have en sær-

lig plads på asylerne, for i det evangeliske budskab hævdes det jo overra-

skende, at et menneske er skabt ikke i forældrenes billede, men i Guds bille-

de – ganske uanset om dets forældre er levende eller døde. Det er derfor, 

han har den linje, hvor han direkte siger og så at sige sammen med børne-

ne synger: Dog i Nød vi sidde ei tilbage. Vi har ingen nød, for vi har evange-

liet. 

 Det er også derfor, at salmens 3. vers slutter med linjen: Vi skal heller 

ej om fristed lede og vers 4 slutter: Vi har kærlighedsasylet fundet. Her for-

står Ingmann det kristne budskab just som et asyl, vi alle kan få del i. Den 

fuldstændige ligestilling af datidens asylbørn og andre børn er her raffineret 

gennemført, og selv datidens betydeligste teologer måtte tilkende ham en 

position som evangelisk salmedigter af format. Selv religionskritikeren og 

litteraturforskeren Georg Brandes udtalte, at Ingemanns morgensange ”er 

uforgængelige”. 

/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 JULEN 2014 

Et nyt kirkeår begynder med 1. søndag i advent. Menig-

hedsrådet har den 25. november konstitueret sig for en 

ny funktionsperiode. 

 Når vi ser tilbage, blev vores forventninger om 

fondsstøtte til kirkerenoveringen ikke opfyldt. Det har væ-

ret betydeligt sværere, end vi havde regnet med, efter at 

vi ved 1. ansøgning fik bevilliget kr. 2 mio. kr. fra A.P. Møl-

ler Fonden. Derfor stikker vi hovederne sammen med 

arkitekten og vores fondsansøgningskonsulent og vender 

projektet en gang til og lægger en ny strategi. Det sker i 

begyndelsen af december. 

 I denne funktionsperiode er der sket ændringer i 

Præstegården. Overordnet er der lagt en plan, således at 

der bliver en opdeling mellem den private del og den 

offentlige del. Vi har nu gennemført 1. del - den private. 

Her er køkkenet flyttet til sydenden, hvor bl.a. andet kon-

toret har ligget. Der er nu indrettet et stort køkkenalrum. 

Kontoret er nu flyttet ned, hvor spiseafdelingen til køkke-

net var. 2. afdeling bliver så at få et møde-/samlingsrum 

mod nord. Men det bliver først aktuelt, når der er en fi-

nansiering på plads. 

 I denne funktionsperiode har der været ført kirketælling af samtlige 

aktiviteter i kirken. Hvis de tal skal være berettigelse for kirken, så er der in-

gen tvivl: Venø Kirke bliver i den grad brugt og besøgt.  

 Per Mikkelsen har, som noget nyt, sammen med en gruppe forældre 

oprettet et hold med minikonfirmander, som tegner til at blive en stor suc-

ces.  

 Af nyansættelser i funktionsperioden har været en ny organist, Hans 

Sørensen. Det har været meget berigende ved samarbejde og gudstjene-

ster, som ved særlige gudstjenester er blevet udvidet med kor, sidst til Alle-

helgensgudstjenesten. Der vil igen være kor i forbindelse med de 9 Læsnin-

ger den 14. december. 

 Som antydet ovenfor vil næste funktionsperiode udover at fortsætte 

med masser af aktiviteter i kirken også byde på arbejdet med at rejse penge 

til kirkerenoveringen. 

 

De 9 læsninger 

Søndag den 14. december kl. 19:30 er der De 9 læsninger i Venø Kirke. 

Organisten har til denne aften udvidet den musikalske del med et kor, hvor 

vi kan glæde os til at lytte til de unge venøpiger. 

 Efter gudstjenesten vil der blive budt på kaffe og klejner. 

 

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Minikonfirmander i Venø Kirke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOR 

Foto: Karen Damgaard 

Foto: Gertrud Damgaard 



4  

DET  SKER 

”SAMARBEJDSPARTNER  

I UDVIKLINGEN AF DE  

SMÅ Ø-SAMFUND” 

Sådan beskriver LAG-småøerne 

sin vision for arbejdet, som skal 

finde sted i perioden 2015-2020. I 

november er medlemmerne - her-

af en stor del fra Venø - blevet 

spurgt om bemærkninger til for-

eningens forslag til strategi, som 

Ministeriet for By, Bolig og Land-

distrikter skal tage stilling til om-

kring nytår. 

 Strategien indeholder tre 

indsatsområder:  

1. Erhvervs- og turismeudvikling 

2. Bosætningsindsatser 

3. Samarbejdende udviklingsar-

bejde. 

 

Efter ministeriets godkendelse vil 

der være mulighed for at søge 

midler til ø-aktiviteter inden for de 

tre områder. Landdistriktspro-

grammet kan give op til 50 % af 

omkostninger til projektgennem-

førelse. 

 Læs mere om, hvad der 

skjuler sig under de enkelte ind-

satsområder. Det er en god idé 

allerede nu at tænke i, hvor 

Venøs eller enkeltvirksomheders 

udvikling kan fremmes ved brug 

af midlerne. 

 Læs mere om LAG-

småøerne og hele strategioplæg-

get på www.lag-småøerne.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

ØEN OG Ø-FÆLLESSKABET 

Det var hovedtemaet på repræsentantskabs-

mødet i Sammenslutningen af Danske Små-

øer, der blev afholdt i november i Odense. 

 Sammenslutningens bestyrelse ønske-

de debat om, hvordan de valgte ø-repræsentanter opfatter deres roller i 

forhold til den enkelte ø og i forhold til Sammenslutningen og dens arbejde 

som interesseorganisation og som serviceorganisation. 

 Ø-Posten vil i sin kommende udgave referere mødet og debatten 

detaljeret. Der var blandt deltagerne enighed om, at ø-repræsentantens 

rolle har betydning som bindeled for både ø-udvikling og for Sammenslut-

ningens mulighed for at arbejde politisk. 

 Sammenslutningen har gennem sit arbejde ”en høj stjerne” på Chri-

stiansborg. Der bliver lyttet og handlet til gavn for småøerne – også i større 

omfang end det samlede befolkningstal (og stemmer) egentlig giver grund-

lag for. Der bor i dag i alt lidt over 4600 på de 27 medlemsøer. 

 I mødet deltog Henning Hyllested (EL), Flemming Damgaard Larsen 

(V) og Hans Christian Schmidt (V), der alle er medlemmer af Folketingets 

Landdistriktsudvalg. Som de udtrykte det, ”så er der ét landdistriktsparti på 

Borgen”, og det tæller medlemmer fra det yderste højre til det yderste ven-

stre. ”Landdistriktspartiet” er tæt på at samle 90 stemmer for forbedringer i 

færgeøkonomien. Det sker gennem indførelse af ligestilling for landevejs- 

og færgetrafik. Den endelige model er fortsat til debat. Ø-Sammenslutnin-

gen er repræsenteret i den arbejdsgruppe, der skal komme med forslag på 

området. 

 For Venø er det usikkert, hvor store ændringer, der kan forventes, 

men en række færgeoverfarter med lange overfartstider kan forvente billi-

gere person-, cykel- og godstransport. 

 Som på færgeområdet gælder det også andre områder. De 27 små-

øer har vidt forskellige rammebetingelser med hensyn til skole, sociale og 

erhvervsmæssige forhold. Venø er blandt de bedre stillede! 

 Traditionen tro berettede ø-repræsentanterne om status for ø-

arbejdet. Aase Askanius fortalte om Venø. Aases indlæg bliver refereret i Ø-

Posten. 

/ VenøBoen — Aase Askanius, Jan Bendix 

 

 

 

 

Dorthe Winther forklarer de 

tre politikere: Henning  

Hyllested (t.v.), Hans Christian 

Schmidt og Flemming Dam-

gaard om færge- og andre  

ø-udfordringer på Sammen-

slutningens repræsentant-

skabsmøde. 
Foto: Jan Bendix 
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Ø-MØDE OM VENØTURISME I FEBRUAR 

Venøs turistaktører og interesserede venøboere inviteres til møde tirsdag 

den 3. februar 2015 kl. 19:30 i Havnehuset. Sæt allerede nu X i kalende-

ren. Vi begynder mødet med en komplet status over de igangværende pro-

jekter og idéer. Herefter vil der være mulighed for debat, der forhåbentlig 

giver inspiration til endnu flere initiativer til at fremme turismen på Venø. 

 På mødet orienterer vi også om den store feriemesse: Ferie for Alle i 

Herning den 20. – 22. februar 2015, hvor Venø skal med på Struers store 

fællesstand og øen for alvor sættes på landkortet. 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

 

VENØTURISME – DEN RØDE TRÅD  

I november har Aase Askanius og undertegnede været på besøg hos man-

ge af Venøs turistaktører, hvilket har været en meget positiv oplevelse. Som 

udefrakommende fornemmer man straks, i hvor høj grad øboerne selv sæt-

ter pris på Venø, og det er netop denne følelse, der skal formidles videre til 

turisterne. Det ydes generelt en meget stor, frivillig indsats samtidig med, at 

de enkelte turistaktører lægger vægt på personlighed og høj standard.  

 Den røde tråd, der tegner sig efter vores besøg, er behovet for en 

målrettet, positiv markedsføring af Venø. Specielt markedsføringen af frivil-

ligt arbejde opleves i dag som problematisk i forhold til de nuværende mar-

kedsføringskanaler. Vi skal derfor have synliggjort Venø med en klar, samlet 

profil, der afspejles på hjemmesiden, i foldere, på infotavlen og gerne i skilt-

ning og afmærkning af stier. Et vigtigt led i denne proces er at få hjemmesi-

den venoe.dk til at nå ud over øens grænser. Dette arbejder vi på.  

 Et andet behov er en detaljeret arrangementskalender, der er målret-

tet turister og løbende opdateret i forhold til VisitNordvestjylland.dk (Det 

Sker) og Kultunaut.dk, hvorfra der kommer udtræk i Ugeavisen hver uge. 

Helt lokalt skal dette også være med til at få flere struerboere til Venø. Det 

er vigtigt at få gjort opmærksom på de mange arrangementer og aktivite-

ter: Pinsefest, Fiskeridag, Fårets Dag, Åben Ø, ferniseringer mm. – og få folk 

til at sætte et stort kryds i kalenderen.  

 Derudover er der hos turistaktørerne en generel efterspørgsel efter 

materiale om øens seværdigheder: Fx historien om Venø Kirke, færgefarten 

og øens historiske bygninger. En meget klar mangelvare er foldere om van-

dreture og -stier med overblik over både muligheder og begrænsninger. 

Her satser vi på, at vi med hjælp fra en biolog fra Struer Kommune kan få 

udarbejdet nogle gode gåturskort med interessante stop undervejs. Det er 

netop dette materiale, der skal få turisterne ”væk fra asfalten” og til at blive 

lidt længere på Venø.  

 Besøgene har med andre ord dannet et godt udgangspunkt for det 

videre arbejde med Venøturisme. Der er mange gode idéer, der skal kon-

kretiseres i de kommende måneder. Interesserede læsere er velkomne til at 

skrive til visit@venoe.dk med idéer og spørgsmål. 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

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 Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestarter 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 
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LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Ud at stjæle heste 

af Per Petterson 

Forlag: Batzer & Co. 

ISBN: 13:9788790524784 

 

Roman: I en øde sæterhytte 

sidder den gamle mand Trond 

og tænker på den fjerne fortid, i 

sommeren 1948, hvor han og 

faderen befandt sig samme 

sted, i en idyllisk sommer, som 

fik en brat afslutning. Far-søn 

forhold. 

 Romanen er poetisk, rø-

rende og ikke mindst fuld af 

god humor. 

VENØTÅRNET SET UDEFRA 

Efter mødet tidligere i år med lodsejerne om mulighederne for ny placering 

af Venøtårnet, har Struer Kommunes planlæggere foreslået arbejdsgrup-

pen bag projektet at gennemføre visualiseringer, der viser, hvordan Venø-

tårnet vil tage sig ud fra forskellige verdenshjørner. 

 Fotoserien nedenfor, der er fremstillet af KPF-arkitekterne, der også 

har skitseprojekteret Venøtårnet, viser resultatet.  

 Planlæggerne skal benytte materialet til at undersøge om alle de 

nødvendige planlægningsmæssige forudsætninger er opfyldt – og om der 

skal søges dispensationer i forbindelse med projektet. 

/ Venøtårnet, arbejdsgruppen — Per Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT GALLERI ÅBNER PÅ VENØ 

Lørdag den 6. december kl. 12:30–15:30 

åbner jeg en maleriudstilling, Galleri KK, i det 

store klasseværelse i den gamle Venø Skole, 

hvor jeg udstiller nogle af mine malerier. 

 Herefter vil der i vinter-

perioden være åbent den 1.  

lørdag i måneden eller efter  

aftale ved henvendelse på tlf.  

20 51 25 34. 

/ Galleri KK — Karin Kristensen 
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DET  SKER 

JULETRÆSFEST 

Venø GIF og VenøBoen inviterer til årets jule-

træsfest, som traditionen tro finder sted  

mandag den 29. december kl. 17:30  

i spisesalen på Efterskolen. Vi laver et festligt "Tag selv bord", danser om jule-

træ, får besøg af julemanden og spiller pakkespil. Vi sørger for kaffe/the 

(husk kop). Hver familie medbringer: 

 En ret svarende til det antal personer, der kommer (husk service) 

 Drikkevarer til eget brug 

 Eventuelle 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 til GIF@venoe.dk, vb@venoe.dk eller via sms til Dorte 

Sauer på tlf. 23 95 34 97 eller Aase Askanius på tlf. 23 27 05 66. 

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

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

/ Venø GIF og VenøBoen – Dorte Sauer og Aase Askanius 

 

 

SKILTET VIRKER IGEN 

Som nogen måske har bemærket, har lysskiltet ved færgen været delvis ude 

af drift i en måneds tid i oktober/november. I denne periode var det des-

værre ikke muligt at få skiltet til at vise nye beskeder om begivenheder og 

arrangementer på Venø. Fejlen er nu blevet rettet, og der er etableret en 

bedre forbindelse til skiltet, så det forhåbentligt virker mere stabilt fremover. 

Husk: Hvis du har en tekst, der skal skrives på skiltet, så send en mail til  

soeren@venoe.dk. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

BILLIGERE GODSTRANSPORT TIL VENØ FRA DEN 1. JUNI 2015? 

Det kan blive resultatet af den politisk aftalte Vækstpakke 2014. Forslag til 

udformning af de nye regler skal udarbejdes af en arbejdsgruppe, som er 

nedsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I arbejdsgruppen er småøerne 

repræsenteret af Sammenslutningens formand, 

Dorthe Winther, og færgeoverfarterne af vores 

overfartsleder Søren Adsersen.  

 Minister Morten Østergaard kalder de nye 

muligheder for ”en saltvandsindsprøjtning” til 

lokalsamfundene. Ordningen vil formentlig få 

størst betydning for de helt store øer som 

Samsø, Læsø og Ærø, men lidt vil der da heldig-

vis dryppe også på Venø. 

/ VenøPosten — Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden eller 
efter aftale - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 
 

 

 
 

Venø kartofler & lam 
 

Salg af kartofler, lammespegepølser  
og frosset lammekød i forskellige  

udskæringer. 
 

Henvendelse på tlf. 40 31 83 02 
venoe-kartofler.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Café  og  Havnekiosk 
 

Åbningstider:  
 

Tirsdag til fredag kl. 16:00-17:30 
Lukket i uge 52 og 1. 

 
Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  

tlf. 25 46 66 76 
 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

Åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 
venoe-billedvaerksted.dk 

lis.moeller.jensen@gmail.com 
 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Åbent mod forudbestilling af  
større og mindre selskaber.  

 
Advents Buffet 

Søndag den 14. december  
kl. 11:30-15:00 

Bordbestilling nødvendig. 
 

Julelukket fra den 15. december. 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

 

 

HØJSKOLESANGE OG  

CAFÉSTEMNING 

Hermed stor tak til Venø Eftersko-

le og Claus Regli for initiativet til 

en festlig aften med Højskole-

sangbogen for venøboere sam-

men med elever i november må-

ned. Der var hyggelig cafèstem-

ning (med kaffe og lagkage i pau-

sen), musikledsagelse af guitar, 

kontrabas og klaver, som virkelig 

forhøjede stemningen og ikke 

mindst stor sangglæde fra alle 

deltagere.  

 Tak for denne oplevelse. 

/ Lilly Møller og Ryan Jensen 

 

 

 

På vej til vinter! 

MUSIK SKAL DER TIL 

Venø Musikforening fejrede sin 25 års fødselsdag i november. Fødselsda-

gen blev fejret med jubilæumskoncert på Venø Efterskole og med særligt 

inviterede gæster heriblandt foreningens tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

TV MIDTVEST viste glimt fra jubilæumskoncerten. 

 VenøPosten benyttede jubilæumsdagen til en samtale med forenin-

gens nuværende formand, Grethe Munk-Andersen. 

 ”Musikforeningen vil være med til at bevise, at Vestjylland kan levere 

høj kvalitet inden for det kammermusikalske område”, fortæller Grethe om 

baggrunden for foreningens stiftelse for 25 år siden. 

 ”På Venø samler vi vores medlemskreds på små 40 medlemmer til 5-6 

årlige arrangementer med professionelle musikere. Vi har mange musikere 

at vælge mellem – de vil gerne til Venø og opleve nærheden til tilhørerne. 

Venø-børn kan få deres første (gratis) musikoplevelser med levende musik 

sammen med deres forældre. Muligheden for på en let og uformel måde at 

møde klassisk musik for første gang gælder selvfølgelig også et ældre publi-

kum.  

 Vi har fine koncertmuligheder, de større kor- og orkesterarrangemen-

ter gennemføres på Venø Efterskole og de mindre og intime på Nørskov. 

Begge steder har vi koncertpiano til rådighed. Gennem årene har vi bredt 

vores repertoire ud, så det dækker både ældre og nyere musik, sang og 

jazz. 

 Sammen med Venøs mange andre foreninger er vi med til at vise de 

muligheder, som lokalsamfundet kan tilbyde både gæster og fastboende – 

og det er vi stolte over”, slutter Grethe.  

 Den udtalelse sender tanken tilbage på strofen: Og milde kvinder, 

hvor har de magt... også over musikken på Venø. Til lykke til jubilaren! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

KLOVVIG – NU OGSÅ KYSTLAGUNE 

Udover at være Natura 2000-område, så er Klovvig udpeget som kystlagu-

ne. Det medfører en særlig overvågning af tilstanden, som foretages af Na-

turstyrelsen. Begrebet ”kystlagune”: 

 Kystlaguner og strandsøer er områder med mere eller mindre brakt 

vand, som er helt eller næsten helt adskilt fra havet af f.eks. sandbanker, 

rullesten eller klipper. Saltholdigheden varierer temmelig meget afhængig 

af nedbør, fordampning og tilførsel 

af havvand under storme, tilfældige 

vinteroversvømmelser eller tide-

vandsskift. Kystlaguner kan være 

bevoksede, men kan også være helt 

uden vegetation, ligesom arealet 

kan vokse betydeligt under over-

svømmelser. (Kilde: Danske Naturty-

per, Skov- og Naturstyrelsen). 

/ VenøPosten — Red.  

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

SAGATUR TIL NORDISLAND I 2016 

Tiden er atter inde til at kigge mod nord. Så vi vil gerne samle en festlig flok 

venøboere til en tur, hvor natur, kultur, islandsk historie og de islandske sa-

gaer er i højsæde.  

 Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vi er klædt godt på til turen hjemmefra. 

Vi begynder med en introaften i løbet af efteråret 2015 efterfulgt af to aft-

ner, der går mere i dybden med Sagaerne og den islandske historie, der 

præger det område, vi besøger. 

 Denne gang går turen, der er af en uges varighed, til Nordisland og 

vi forventer, at det bliver i løbet af uge 28 og 29 i 2016. Sagaturen er pri-

mært for venøboere og venner af øen, og vi håber, at både nye og gamle 

Sagatursvenner vil med på en fantastisk rejse mod nord. 

/ Sagatursholdet — Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva Jaffke 

 

 

AFSTANDSREGLER FOR BEPLANTNING LANGS VEJENE 

Flere steder langs vejene på Venø er hække, buske og træer 

igennem de seneste år vokset så meget, at det hæmmer udsy-

net for gående, cyklister og bilister på Venøs i forvejen smalle 

veje. For at undgå farlige situationer langs vejene skal der her-

med lyde en opfordring til alle grund- og lodsejere om at sikre, at beplant-

ning langs vejene regelmæssigt bliver klippet godt ind. Se tegningen for 

hvilke mål, der er gældende over selve kørebanen og over rabatten. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGBILEN – DECEMBER/JANUAR 

Sidste gang Bogbilen kommer til Riisvej 

og Efterskolen i år er tirsdag den 16. 

december. På Riisvej holder vi kl. 17:30-

18:05 og ved Efterskolen kl. 18:10-18:50. 

Første besøg i det nye år er tirsdag 

den 6. januar. 

/ Bogbilen — Kaj Rasmussen 

 

 

 

 

 

VENØ KRO 

Inviter venner og familie til en 

hyggelig søndag og kom i julehu-

mør med vores adventsbuffet, der 

smager af jul.  

 Advents Buffet: Søndag 

den 14. december fra kl. 

11:30 - 15:00. Bordbestilling 

nødvendig!  

 Julelukket fra den 15. de-

cember. 

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.  

 Glædelig jul og godt nytår! 

/ Venø Kro 
Foto: Kaj Rasmussen 

Foto: Venø Kro 
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DET  SKETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i oktober 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 17.760 .... 19.452 

Personbiler ............. 9.188 ....... 9.166 

Busser ......................... 388 .......... 422 

Lastbiler ...................... 124 .......... 112 

Gods (tons) ............... 117 .......... 162 

Cykler .......................... 344 .......... 220 

Campingvogne ............. 8 ............. 12 

 

 

 

 

 

RIISVEJ – NU MED UDSIGT 

Et ønske er opfyldt, tak! 

/ Ellen Hylleberg 

(Efter aftale med lodsejer, så har 

beboerne på Riisvej fået åbnet 

udsigten til Venø Bugt. Red.) 

RESULTATER OG GOD OMTALE 

Det må være en fornøjelse for Vibeke og Dennis Borbjerggaard at se resul-

taterne af deres sommerindsats for at skabe liv på Venø havn. 

 Dagbladet har over to helsider fortalt om familien og dens arbejde, 

som nye forpagtere af Venø Café og Havnekiosk.  

 Og tallene taler deres tydelige sprog. Diagrammet nedenfor viser 

antallet af overnatninger i Venø Havn over de seneste år. Kurven peger den 

rigtige vej. Sommerens gode vejr har også sin andel, men det væsentligste 

er den indsats, som Vibeke – godt støttet af venøboerne – har kunnet yde 

overfor turisterne.  

 Venø Havn er et vigtigt element i arbejdet med at udvikle turismen 

på Venø. Tallene peger den rigtige retning. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Kilde: Ulf Futtrup Ipsen 

 

 

VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK 

Det sør’me det sandt december... Derfor vil jeg gerne invitere venøboere til 

julefrokost fredag den 12. december kl. 18:30. Pris. 175,- pr kuvert. Der 

er plads til 45 personer i Havnehuset, så det vil være efter først til mølle prin-

cippet - og aldersgrænsen er 18 år. 

 Der bliver igen i år solgt juletræer og pyntegrønt i kiosken til rimelige 

priser.  

 Der vil være åbent i kiosken tirsdag - fredag fra kl. 16:00 til 17:30. Kio-

sken holder lukket i uge 52 og 1. 

 I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt nytår. 

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

Foto: Ellen Hylleberg 
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SKÆBNENS SPIL 

Det var en barsk beretning, den afghanske flygtning - nu danske statsbor-

ger - Nasi Habibi kunne berette for de mange fremmødte venøboere og 

efterskoleeleverne i begyndelsen af november.  

 Med baggrund i sin bog: ”Skæbnens spil” fortalte Nasi om sit livsfor-

løb, som det ikke er nemt at fatte kan ramme et enkelt menneske. Vold, fa-

milienormer, flugt gennem flere lande, flygtningetilværelse fra Afghanistan 

over mellemøstens urozoner og til en ny tilværelse i Fousing bekræftede 

tilhørerne i, at vores samfundsmodel ikke er så tosset endda.  

 Foredraget var arrangeret af Foredragsgruppen. Tak. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

BLIV JULEGLAD MED KOR I TOPKLASSE PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Onsdag den 3. december er der lagt i ovnen til en varmende, svingende 

og mindeværdig musikoplevelse på Venø Efterskole. Det populære kor, Go-

spel D’light, indtager nemlig Ny Sal med sit orkester, der består af dygtige, 

professionelle musikere. I front står dirigent og solist Ole Jørgensen, som 

med sin store stemme, forrygende musikalitet og smittende humør leder 

alle gæster gennem to sæt med et bredt udvalg af de mest populære jule-

sange. 

 Repertoiret spænder fra de klassiske julesalmer til nyere popmelodier 

og deciderede gospel-julesange. Fælles for dem alle er, at de får et twist af 

noget, man ikke har hørt før.  

 Koret har eksisteret siden 2006 og er en sammensætning af hånd-

plukkede gospelsangere fra hele Midt- og Vestjylland. Gospel D’light er 

kendt for sin professionelle performance og en enorm energi og glæde på 

scenen, og der er som regel fulde huse, når Gospel D’light er på plakaten.  

 Koncerten på Venø er kickstarten til en række julekoncerter, som ko-

ret giver rundt i landsdelen. Venø Efterskole og Gospel D’light håber at se 

så mange venøboere som muligt til en festlig aften med masser af glæde og 

god musik. 

 Praktisk: Koncerten er gratis og begynder kl. 19:00. Eleverne 

sælger kaffe og kage i pausen, hvor der også vil være mulighed for at købe 

Gospel D’lights seneste cd-udgivelse, ”Christmas”, som udkom for mindre 

end en måned siden. Tilmelding hos Lisbeth M. Christensen:  

info@venoe-efterskole.dk. 

Læs mere på 

www.gospeldlight.dk. 

/ Venø Efterskole  

— Kathrine Kibsgaard 

 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 

VENØS SVAMPE 

 

KNIPPE-SVOVLHAT 

Hypholoma fasciculare 

 

 

 

 

 

 

 

 Knippevoksende på rådnen-

de træ. 

 Uspiselig.  

 

 

SPISELIG SKØRHAT 

Russula Vesca 

 

 

 

 

 

 

 

 Skovvoksende.  

 Spiselig. 

 

Tekst: Søren Baggesen 

Fotos: Karen Damgaard 
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3. december kl. 19:00 Gospel D’Light, Venø Efterskole 

6. december kl. 12:30 Åbning af Galleri KK, Venø Gl. Skole 

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

12. december kl. 18:30 Julefrokost i Venø Café og Havnehus 

14. december  kl. 19:30 De 9 læsninger v/ Per Mikkelsen 

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

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

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

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

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

29. december kl. 17:30 Juletræsfest, Venø Efterskole (tilmeld. 26/12) 

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

 

Billard: På Nørskov hver mandag fra kl. 14:00-16:00  

Bordtennis: På Nørskov hver mandag fra kl. 19:00-20:00  

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

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

VENØ  I  DECEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 21. december 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
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 meningstilken-
degivelser 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  
 
Fotografer: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
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: Karen Damgaard 


