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VENØ  KIRKE 

THORS FÆRD TIL UDGÅRDSLOKE 

I de nordiske myter fortælles der overalt om kampen mellem aser og jætter. 

Floderne mellem Asgård og Udgård fryser aldrig til – et symbol på den altid 

standende kamp mellem aser og jætter. Overordnet set vil de nordiske my-

ter have os til at begribe, at uden kampånd så går det ikke. Uden kamp så 

er der ikke meget, der lykkes i denne verden. 

 Både myterne og sagaerne priser derfor de figurer, hvor lysten til 

kamp er et bærende træk. Således er der mange myter om guden Thor, der, 

fra han står op tidligt om morgenen, til han går i seng sent om aftenen, 

ustandseligt befinder sig i strid for, at det gode i tilværelsen kan komme til 

at råde. Og i sagaerne fortælles der ofte om de skikkelser, der i sig har no-

get af kraften fra Thor. Fx Egil Skallagrimsson i Egils saga, Gunnar på Lidar-

ne og Skarphedin, begge fra Njals saga, eller Grette fra Grettes saga. Alle 

har de stort kampmod og tilskrives af den grund status som helte. 

 Set fra denne vinkel, så kunne man måske tro, at det at opnå heltesta-

tus er en enkel og ligetil sag. Det handler blot om at gå i kamp! Men det er 

just på dette her område, at gammel nordisk religion viser sig at være en 

såre dybsindig religion, for der er nemlig mange historier om, at så enkelt er 

det ikke. I Myten om Fenrisulven viser det sig, at de stærke kæder, som 

dværgene smeder, og som selv Thor med sine kæmpekræfter ikke kan 

sprænge, ja de holder ikke, da Fenrisulven skal bindes. Den springer dem 

alle uden særligt store anstrengelser. Først da dværgene til sidst smeder et 

bånd, som de kalder Gleipner, og som er noget nær usynligt, først da lykkes 

det at binde vilddyret. Og dette bånd, som de har lavet, det er skabt af det, 

som ingen kan finde, men heller ingen kan overvinde, som der rammende 

står, nemlig det uhåndgribelige og poetiske i tilværelsen: Fiskeånde, bjerg-

rødder, kattetramp, fuglespyt og kvindeskæg.  

 Sådan ved vi også, at der i tilværelsen findes usynlige bånd, venskabs-

bånd og kærlighedsbånd, der har kraft til at binde det onde.  

 For tror man, at man sådan i al almindelighed kan gå ud at banke 

trolde, at overvinde det onde, så bliver man narret. Det er især dette per-

spektiv, som kommer frem i Myten om Thors færd til Udgårdsloke. Som den 

store religionshistoriker, Vilhelm Grønbech, i 1927 indleder sin genfortæl-

ling af denne myte: ”En gang er det hændt, at Thor måtte bukke under for 

de kunster og øjenforblændelser, som jætterne værger sig med.” (Nordiske 

myter og sagn, Gyldendal, 1982). 

 Det er en rammende fortolkning af denne myte. Som i øvrigt er fest-

lig og fuld af underfundigheder, og som de fleste danskere kender. Tror 

man, at man bekæmper det onde ved at opsøge det, så bliver man narret, 

ligesom Thor blev det. Og som Grette bliver det i Grettes saga. Det onde 

kan først bekæmpes, når det opsøger os. For da ved vi også, hvad vi skal 

gøre. Ellers kan vi ende som fredløse – ligesom Grette. 

/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

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 

 NYT KIRKEÅR - KONSTITUERING 

Med det nye kirkeår, der begynder  

1. søndag i advent; søndag den 29. 

november, har Venø Menighedsråd 

konstitueret sig. Resultatet er genvalg: 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, næst-

formand Per Mikkelsen, kasserer Su-

sanne Marie Jensen, kontaktperson 

Kirsten Yde, kirkeværge Ellen Hylle-

berg, sekretær Hanne Nielsen og  

byggesagkyndig Eigil Nielsen. 

 Dette er sidste funktionsperiode 

for Menighedsrådet. I efteråret 2016  

er der menighedsrådsvalg, hvor med-

lemmer skal vælges til den kommende 

4 års periode. 

 2016 vil forhåbentligt være præget af, at kirken bliver renoveret. Vi 

mangler den endelige afgørelse fra Stiftsøvrigheden, der har indhentet ud-

talelser fra kgl. bygningsinspektør, varmekonsulent og Nationalmuseet. 

 Hvis alt går vel, regner vi med, at renoveringsarbejdet vil blive gen-

nemført i 1. halvår af 2016. Menighedsrådet vil løbende orientere herom, 

når vi ved nærmere. Der vil være kirkelige handlinger i renoveringsperio-

den, da det er planen, at der opstilles en pavillon. 

 Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og godt nytår! 

/ Menighedsrådet — Ove Bjerre-Pedersen 

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, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

LIVET PÅ ØERNE 

Det har været et travlt år for de 27 danske  

småøer. Det fremgik af den traditionelle ø-

runde, som finder sted på Sammenslutningen 

af Danske Småøers repræsentantskabsmøde.  

 Mødet fandt sted i Odense i november, hvor beboerforeningsrepræ-

sentanter fra øerne orienterede hinanden om fremdrift, udfordringer og 

problemer. Det kommende nummer af Ø-Posten omtaler hovedpunkterne 

fra orienteringen. 

 To emner er centrale for øerne. Det ene er arbejdet med at øge antal-

let af turister og samtidig give dem bedre oplevelser, mens de er på besøg. 

Sommervejret havde lagt en dæmper på besøget i juni og juli for de fleste 

øers vedkommende. En af undtagelserne er Aarø, der gennem et solidt 

samarbejde mellem aktørerne er lykkedes med at få ”fulde huse og fulde 

busser”. På mange øer er der gennem projekter bl.a. støttet af Landdistrikts-

midler sket kvalitetsløft hos de enkelte turistaktører. Sammenslutningens 

turistambassadør, Britta Leth, fortalte om digitaliseringsmuligheder i turistar-

bejdet og om det igangsatte projekt, der skal medvirke til at forretningsud-

vikle turistaktører på udvalgte øer. 

 Et tilbagevendende emne er færgedriften. Venø, Fur og et par få an-

dre overfarter kan glæde sig over et højt serviceniveau, mens andre øer 

kæmper med problemer med hensyn til bl.a. fartplan, samarbejde med per-

sonalet og rederne (kommuner og private) samt priser.  

 Formanden, Dorthe Winther, orienterede om arbejdet i Udvalget for 

Landdistrikter og Øer. Temaerne i det arbejde har bl.a. været færgepriser og 

lånefinansiering til private og virksomheder. 

 Sammenslutningen har bl.a. på initiativ fra VenøBoen ligeledes 

igangsat en undersøgelse af de særlige forhold, der gælder med hensyn til 

tilbagemelding til praktiserende læge om sygehusophold og specialistbe-

handlinger. 

 I samarbejde med LAG Småøerne arbejdes der med en undersøgelse 

af mulighederne for at øge bosætning gennem distancearbejde. 

 Søren Adsersen gav i sin egenskab af formand for Småøernes Færge-

selskaber en forklaring på de politisk bestemte nedsættelser af priser på 

godstransport og på de overvejelser, der er med hensyn til indførelse af 

”landevejsprincippet”, hvis mål det er at ligestille færgepriser med priser på 

landevejstransport. Det tema blev efterfølgende drøftet med folketingspoli-

tikere fra Alternativet, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti 

og Venstre, alle medlemmer af Ø-udvalget. Ved det netop indgåede Finans-

lovsforlig bliver der taget hul på ”landevejsprincippet”. Den præcise udform-

ning af nye regler foreligger endnu ikke.  

 Politikerne måtte endnu engang høre øboernes ærgrelser over for-

valtningen af dispensationsmulighederne i Planloven, som jo igennem ti-

den også har hæmmet Venøs udviklingsmuligheder. 

 Fra Venø fik vi mulighed for at præsentere vores idéer med hensyn til 

gennemførelsen af Ø-Sammenslutningens generalforsamling i 2016. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk/

sog/?stednavn=ven%c3%

b8&postnr=7600&edc=1  

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Britta Leth 

Foto: Britta Leth 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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SKATTEJAGT PÅ VENØ 

Venøturisme, version 2 – projektet er kommet godt i gang. Det kan Hanne-

Dorthe Skjernaa bekræfte efter, at hun har været i kontakt med de turistak-

tører, der medvirker i en eller begge ”turistpakkeløsninger”. Løsningerne er 

skabt på baggrund af mødet i Havnehuset i september. Den ene ”pakke” 

omfatter bustransport af gæster rundt til udvalgte seværdigheder og spise-

steder. Den anden er for cykelturister, der får madkurv med på turen til nog-

le af de samme steder. Turene udbydes i den kommende fællesbrochure, 

Compas, som Struer-Egnens Turistforening udarbejder og fordeler i 2016.  

 Med hjælp fra Aarhus Universitet, en vejleder og to studerende, er 

projektet ved at lave ”Skattejagt” på øen. Idéen er, at der lægges en rute på 

øen med et begrænset antal stop, hvor unge og ældre får stillet spørgsmål 

via informationsskilte og en app, der udvikles af universitetsfolkene til for-

målet. Skiltningen vil benytte de designprincipper, som anvendes af Struer 

Kommune, der også vil hjælpe med fremstillingen. 

 Turismeprojektet tager i løbet af vinteren hul på brugen af sociale 

medier i forhold til vores gæster og andre interesserede i Venø. Samtidig 

etableres der fra hjemmesiden et link til en særlig turisthjemmeside, som 

samler stof af turistinteresse fra hjemmesiden og projektet. 

 Et længe næret ønske om at tilbyde kursusforløb for venøboere, der 

ønsker at medvirke som guides i øens turistarbejde, søges opfyldt inden 

turistsæsonen 2016 for alvor går i gang. 

 På national basis er der idriftsat et nyt bookingsystem, der kan benyt-

tes til reservation og køb af oplevelser, begivenheder, ophold, spisning osv. 

Systemet administreres af de lokale turistforeninger. Venøturisme undersø-

ger, hvilke muligheder systemet kan give vores turistaktører. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

HAR DU ET GODT FOTO FRA STRUER ? 

Struer-Egnens Turistforening har en fælles Struer Stand på ”Ferie For Alle 

2016” fra den 26.-28. februar, og vil gerne i den forbindelse lave en bagvæg 

med flotte fotos fra Venø/Struer og omegn.  

 Så har du et eller flere gode fotos, der viser Struer fra sin bedste side, 

så send dem til: clp@struer.dk inden den 18. december. Vi trækker lod 

om en købmandskurv m/vin blandt de indkomne fotos. Vinderen offentlig-

gøres efter nytår! 

/ Struer-Egnens Turistforening — Claus Pedersen 

VENØ BUSSEN I TOP 

Tillykke til Venø Bussen, Knud 

Overgaard og hans medarbejde-

re.  

 Midttrafiks kunder har gen-

nem en tilfredshedsmåling place-

ret Venø Bussen på en flot anden-

plads blandt alle de selskaber, der 

kører for trafikselskabet. 

 På billedet overrækker 

Anette Bjerregaard fra Midttrafik 

beviset for den flotte placering. 

Ved bedømmelsen indgår bl.a. 

kundernes vurdering af chauffø-

rens kørsel, service, rengøring og 

helhedsoplevelsen.  

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Midttrafik 
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LÆSEKREDSEN JULER 

Venø Læsekreds’ julefest finder 

sted i Havnehuset onsdag den 

16. december kl. 18:00.  

 Pris 165 kr. (150 kr. for me-

nu tilberedt af kokken Casper Fre-

deriksen og 15 kr. pr. person for 

leje af Havnehuset). 

 Husk også en lille pakke til 

max. 25 kr. til pakkeleg. Drikkeva-

rer kan medbringes eller købes i 

Havnehuset. Men vigtigt: Tilmel-

ding senest den 9. december 

til Nina Nilson, tlf. 27 29 01 99 

eller på nina-nilson@hotmail.com 

/ Læsekredsens gruppe 4  

— Nina Nilson 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Juleoratoriet 

af Göran Tunström 

Forlag: Samleren 

ISBN: 9788756815758  

 

Familieroman fra Värmland, der 

med udgangspunkt i en opfø-

relse af Bachs juleoratorium 

fortæller om tre generationer.  

 

Bedømmelse: 5 stjerner. 

 

 

DET’  JUL 

JULETRÆSFEST 

Venø GIF og VenøBoen inviterer til årets  

juletræsfest, som traditionen tro finder sted  

tirsdag den 29. december kl. 17:30 i  

spisesalen på Venø Efterskole.  

 Vi laver et festligt "Tag selv bord", danser om juletræ, får besøg af jule-

manden 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 

 Hvert barn medbringer 2 stk. julepynt til træet 

 

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  

 

 

JULEBINGO PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Julen er traditionernes tid, men ikke kun tradi-

tionernes tid! Et nyt tiltag på Venø Efterskole skal 

prøves af i år torsdag den 3. december fra kl. 16:00-17:30. Julebingo 

for børn, unge og ”post unge” på efterskolen, hvor der vil blive hygget og 

spillet bingo i en god sags tjeneste sammen med eleverne.  

 Der kan købes bingoplader, kaffe og lidt sødt. Indtægten går ubeskå-

ret til julehjælpen. Hvis der er nogle, der er 

leveringsdygtige i en bingopræmie eller to, vil 

det blive vel modtaget! Håber at vi på denne 

måde både får sagt god jul til øens beboere  

og samtidig får mulighed for at hjælpe familier, 

for hvem julen er en økonomisk svær tid. Vi 

glæder os til at se dig/jer! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp  

 

 

MERE JUL 

På næsten alle sider ”juler” VenøPosten med gengivelsen af postkort fra 

første halvdel af det forrige århundrede. De ældste er fra 1917. Kortene er 

udlånt til VenøPosten af henholdsvis Aase Askanius, Nørskovvej 6 og Svend 

Stigaard, Lemvig, der reagerede på redaktørens opfordring i novemberud-

gaven. Tak for det. Mere jul på side 9. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKER 

VIL VENØ SVØMNING I 2016? JA ELLER NEJ? 

Venø GIF har igennem efterhånden mange år tilbudt Venø 

Svømning 10 lørdage om foråret og 10 lørdage om efteråret 

mellem kl. 13:00 og 13:40 i svømmehallen i Struer. Til Venø 

Svømning kan alle venøboere og eventuelle gæster deltage 

uanset alder – dvs. det er både for børn og voksne, og vi har hele svømme-

hallen for os selv. De sidste par sæsoner har vi desværre kunnet konstatere, 

at antallet af deltagere er for nedadgående. Det kan der være mange årsa-

ger til, men hvis Venø GIF skal opretholde tilbuddet om svømning og have 

økonomien til at hænge sammen, bliver der nødt til at være et passende 

antal deltagere. 

 For at bestyrelsen for Venø GIF kan vurdere om svømmetilbuddet 

skal fortsætte, vil vi gerne have tilkendegivelser fra alle de venøboere, der 

har til hensigt at komme til svømning én eller flere gange efter nytår. Der er 

ikke tale om en bindende tilmelding, men bestyrelsen ønsker blot at for-

nemme “stemningen” for, at der tilbydes svømning.  

 Skriv derfor en mail til undertegnede på soeren@venoe.dk eller ring 

på tlf. 97 86 84 00 senest den 10. december og fortæl, om du mener 

svømning skal fortsætte efter nytår. På forhånd tak. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

112-FØRSTEHJÆLPERORDNING  

112-førstehjælperkorpset på Venø var i november på det  

årlige genopfriskningskursus, hvor kunstigt åndedræt, hjerte-

massage og brug af hjertestarter blev øvet. Korpset på Venø 

består af 10 frivillige venøboere, der bliver tilkaldt via SMS fra 

regionens vagtcentral, som modtager alle opkald til 112, hvis der er mistan-

ke om hjertestop. 112-førstehjælperne henter hjertestarteren og begiver sig 

til den adresse, der er blevet oplyst i SMS’en fra vagtcentralen og giver før-

stehjælp indtil anden hjælp når frem. Netop i 

tilfælde af hjertestop er det altafgørende for 

udfaldet, at der ydes førstehjælp med bl.a.  

hjertemassage inden for de første minutter  

efter en person er faldet om. 

 112-førstehjælperordningen på Venø 

blev etableret tilbage i 2012 i et samarbejde 

mellem Region Midtjylland og Struer Kommu-

ne. 112-førstehjælperordningen er en del af 

det samlede akutte præhospitale beredskab, 

der også omfatter ambulancer, lægeambulan-

ce og lægehelikopter. 

 Har du spørgsmål vedr. 112-

førstehjælperkorpset på Venø eller ønsker at 

være en del af korpset, kan du rette henvendel-

se til undertegnede på tlf. 97 86 84 00. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

 

 

DEADLINE FOR  

NYTÅRSUDGAVEN  

AF VENØPOSTEN 

På grund af juledagene er dead-

line til januarudgaven af VenøPo-

sten allerede den 17. decem-

ber. Hjælp os med at lette arbej-

det og mail os artikler og fotos til 

tiden – denne gang, også. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

BOGBILEN 

Bogbilens sidste stop på Venø i år 

er den 15. december.  

 Den holder på Riisvej tirs-

dage kl. 17:30-18:05 og ved Efter-

skolen kl. 18:10-18:50. 

/ Struer Bibliotek  

— Kaj Rasmussen 

Foto: Søren Lang Hindkjær 



8  

 

VENØORGLET 

VENØORGLET – DANMARKS MINDSTE KIRKEORGEL 

”Et orgel vender hjem” kunne også have været overskriften. Venø Musikfor-

ening har fået en uventet 25 års gave. Gaven er Danmarks mindste kirkeor-

gel, der er fuldt funktionsdygtigt og som i perioden 1966-1977 stod her på 

Venø i Danmarks mindste kirke. 

 Giveren er André Palsgård, der gennem de seneste mange år har 

skabt en imponerende samling af kirkeorgler og haft dem udstillet i Skt. An-

dreas Kirken i Gothersgade i København. Læs mere om samlingen på  

orgelsamling.dk. Kirken er en af de københavnske kirker, der er ophørt som 

kirke og efterfølgende solgt. André Palsgård har måttet splitte sin samling i 

den forbindelse.  

 En af Venøs tidligere præster, Jørgen Anker Jørgensen gjorde Venø 

Musikforening opmærksom på Venøorglet og dets uvisse fremtid. En kon-

takt og en stor velvilje og gavmildhed fra André Palsgårds side har sikret, at 

Venøorglet er kommet tilbage til Venø. 

 Orglet er bygget i perioden omkring år 1900 i Harmoniumsfabrikken 

Joh. P. Andresen & Co. i Ringkjøbing. Orglets videre færden fra fabrik er til 

sit første opholdssted i Hodsager Kirke, siden på Venø, på Struer Museum 

og Gråbrødre Klosterkirke, hvorfra det kom til orgelsamlingen i 2003. Orglet 

fremtræder i totalrenoveret og spilleklar stand. 

 Musikforeningen planlægger at præsentere Venøorglet og få det i 

spil ved sin generalforsamling i marts 2016.  

 Venøorglet forventes at få sin endelige placering i forbindelse med 

nyindretning af musiklokalet på Venø Efterskole, når halbyggeriet giver me-

re rum på skolen. Indtil da er Venøorglet placeret på Venø Musikforenings 

andet spillested: Nørskov.  

 Venø har fået endnu et instrument at spille på i forhold til livet på 

øen og i forhold til turisterne. Nu kan Venø ”stille med” Danmarks mindste 

kirke, Danmarks ældste aktive bilfærge og Danmarks mindste kirkeorgel. 

Turisterne kan sammen med venøboerne glæde sig over oplevelsesmulig-

hederne og musikken. 

 Tak til André Palsgård, der betænkte Venø. Palsgård har udarbejdet 

en fyldig beskrivelse af Venøorglet. VenøPosten lægger beskrivelsen på  

venoe.dk/venoeposten for interesserede læsere. Endnu et stykke kulturhi-

storie er gjort tilgængeligt. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: André Palsgård 

Foto: Jan Bendix 

http://www.orgelsamling.dk
http://www.venoe.dk/Venoeposten
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MERE  JUL... 

SØRENS JULEKALENDER 

VenøPostens forsidefoto er udlånt af Søren Baggesen. I artiklen nedenfor 

fortæller Søren historien bag kalenderen. Tak for kalender og historie. / Red. 

 

Julekalenderen 

Mine to store søskende fik julekalenderen af vores farmor og farfar i 1937. 

Det er, så vidt jeg ved, den ældste lågekalender i Danmark, og måske den 

eneste af sin slags. Farmor og farfar havde købt arket med kirken og de fire-

ogtyve låger i Sverige, så kirken er vel skånsk inspireret, men det er jo også 

en slags dansk. De måtte selv skære lågerne ud og montere arket på mørke-

blåt kardus. I hver låge klistrede de et glansbillede, de fleste med julemoti-

ver. 

 Som man kan se, er der ikke tal på lågerne, så de blev åbnet i vilkårlig 

rækkefølge, bort set fra tre. Det lille vindue i tårnet blev åbnet den 22. de-

cember, der var et julelys på en grangren i det. Det øverste vindue blev åb-

net om morgenen lillejuleaften, der var en klokke. Og juleaftensmorgen 

blev døren åbnet ind til en engel med grangren. Det var naturligvis det stør-

ste at åbne den. Så efterhånden som børneflokken voksede, lavede far en 

rækkefølge, som sikrede, at vi alle sammen fik lov til det i tur og orden. 

 Kalenderen var altid det første julepynt, der kom frem. Det blev den 

ved med, efter at vi fem børn var flyttet hjemmefra, men derefter var det 

mere tilfældigt, hvad der blev åbnet af låger. Sidste gang, den kom frem, var 

i 2007 - julen før mor døde. Så den nåede altså at være i brug i halvfjerds år. 

 Da vi skulle dele boet efter mor, stod julekalenderen øverst på alles 

ønskeseddel, og da det var skidt, at der blev en vinder og fire tabere, ene-

des vi om at give den til Nationalmuseet, og der er den endnu. 

/ Søren Baggesen – Havstokken 22D 

 

 

VENØ KRO 

Vi vil gerne sige tak til de mange venø-

boere, der mødte op til vores arrange-

ment ”Smagen af Venø" og var med til 

at gøre det til en fantastisk aften.  

 Glædelig jul og godt nytår! 

/ Venø Kro 

 

ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent efter aftale.  
 

Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34 
 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Havnekiosken 

 
Åben mandag-torsdag fra  

kl. 16:30-17:30  
og fredag fra kl. 16:00-17:30. 

 
Venø Havn, Mette Jaffke 

tlf. 23 27 22 99 
 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Julelukket fra den 7. december.  

Januar, februar og marts: Åbent mod 
forudbestilling af selskaber.  

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Venø Kro 
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DIJON: SKOLELIV 

Jeg befinder mig stadig i Dijon, Frankrig. Vi har pt. 

mange prøver og opgaver på universitetet, så jeg har 

desværre ikke meget tid til at opleve Frankrig.  

 Vi har haft ret pænt vejr (13-15 grader) i et 

stykke tid nu. Der skulle snart komme sne i alperne, 

så mon ikke vi også får lidt mere vintervejr.  

 Jeg har nu i en lille måneds tid boet hos en 

fransk værtsfamilie. Det er meget sjovt at se, hvordan 

de lever og bor. Her den anden dag fik hunden par-

fume på, familien syntes han lugtede for meget af 

hund. Køleskabet bærer præg af, at de altid har en 

meget stærk ost, og de har altid et baguette liggende 

i køkkenet.  

 Jeg laver som sagt ikke meget andet end at gå 

i skole. To dage i ugen har vi timer indtil kl. 20:30, så 

det er lidt svært at finde tid og overskud. Vi får hel-

digvis juleferie den 18. december. 

 Frankrig er meget berørt af terrorangrebet i 

Paris. Her i Dijon er alting nu meget stille og roligt, 

men det er tydeligt at mærke, at folk er meget berør-

te. Enkelte arrangementer blev aflyst den følgende 

mandag. Der skulle efter sigende være mere politi på 

gaden, men det er nu ikke noget jeg har lagt mærke 

til. 

 Vi ses den 20. december! 

/ Nina Frimodt Jensen, pt. Dijon 

UDENLANDSKORRESPONDENTERNE 

BRASILIEN: OPLEVELSER 

Tiden går så stærk. Nu har jeg allerede været her i 3 

måneder. 

 Jeg har fundet ud af min hjemrejse dato nu. 

Det er den 14. juli. Jeg føler tiden er gået så stærk, for 

lige om lidt så står jeg i Danmark igen. 

 Jeg har fået oplevet så mange ting. Bare i den-

ne måned, så var jeg ikke hjemme hos min værtsfa-

milie i to uger. Først tog jeg til Pantanal og Bonito, 

med de andre udvekslingsstudenter med et "Com-

pany" kaldet Belo. Det var bare sådan en fed tur! Vi 

var ude at ride på heste, river rafte, fik nye venner, 

snorkle, gå i nogle høje træer og til sidst blive smidt i 

vandet, ha ha. 

Vi fik lavet så mange ting der. Jeg glæder mig så me-

get til næste tur med dem. Næste tur går til Rio de J. 

 Den tur varede i ni dage, derefter tog jeg med 

min counsellor til nogle smukke vandfald i Argentina, 

kaldet Puerto Iguazú. Vi var også lige forbi Paraguay. 

Det var så smukt og så spændende, alt sammen. 

 Om to timer, så er jeg af sted igen. I dag skal 

jeg til en introcamp for mit distrikt. Det er lidt sent, 

fordi vi har allerede alle sammen mødt hinanden. 

Men jeg tror, at det bliver hyggeligt! Vi skal nemlig 

være sammen i tre dage. 

 Jeg bliver nødt til at runde af nu, fordi at jeg 

skal have pakket færdig. Hej hej :)  

/ Viktoria L.B. Jensen, pt. Brasilien 
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. . . 

PARIS: HELE VERDEN I ÉN BY 

Paris er på en gang én og mange byer. Sådan tæn-

ker jeg nu, efter at have boet her i 8 måneder. Man 

kan nå at se meget på et par dage i en ferie, men at 

opleve byen som andet end turisttiltrækkende sevær-

digheder, kræver efter min mening mere tid. For mig 

er byen blevet rammen for en hverdag, der består af 

et au pair job med pasning af to dejlige piger på 5 

og 9 år og faste fransktimer på en sprogskole og ja, 

så alt det, der alligevel ikke helt føles som hverdag. 

Her er rig mulighed for at gå på opdagelse, og her er 

plads til mange oplevelser. Jeg sætter især pris på 

den store diversitet, som byen rummer.  

 Kulturelt er her plads til alle, og at byen også 

er et samlingspunkt for alverdens nationaliteter, 

mærkes så snart, man bevæger sig rundt i de forskel-

lige arrondissementer. Omkring stationen Gare du 

Nord kan du gå én vej og havne i en enorm indisk 

gadefest, som jeg engang gjorde, hvor alt pludselig 

lugtede af jasminblomster, og kvindernes sarikjoler 

strålede i alle regnbuens farver, mens du den anden 

vej havner i Goutte d’Or, der godt nok er hjemsted 

for en stor del af Paris’ mange hjemløse, men også er 

en perle af afrikansk kultur. Midt i bydelen Marais fås 

byens bedste falafler i Rue des Rosiers, og her møder 

du både ortodokse jøder på vej ind boghandlen med 

hebraiske tekster og modevidste homoseksuelle på 

shoppetur i kvarterets mange små designbutikker. 

Længere sydpå i det 13. arrondissement findes Euro-

pas største China Town, hvor størstedelen af befolk-

ningen har rødder i Kina, Vietnam, Laos og Cambo-

dia.  

 Samtidig er Paris uendelig fransk: De lange 

haussmanniske boulevarder, hvor knallertkørende 

karrierekvinder i højhælede sko drøner forbi fortovs-

caféerne fyldt med folk, der sidder skulder ved skul-

der, læser avisen, rører rundt i kaffen, spiser en crois-

sant eller højtlydt diskuterer politik eller et eller andet 

intellektuelt emne: De mange parker og pladser, 

hvor små børn - oftere klædt i skjorte end i sweatshirt 

- drøner rundt i klatrestativer, og hvor familierne 

strømmer til med søndagspicnicen, så snart vejret 

tillader det: De mange markeder, hvor folk ruller 

rundt med deres indkøbsnet og køber camembert 

fra Normandiet, quiche fra Loraine, nougat fra 

Rhônes-Alpes, cassoulet fra Toulouse og så selvfølge-

lig den uundgåelige baguette.  

 Jeg bor selv i det 14. arrondissement, der ikke 

har ét særligt kendetegn, men mest er et beboelses-

kvarter. Og dog har jeg netop hele verden som na-

bo, fordi jeg bor i Cité Universitaire, der huser 12.000 

studerende og 134 forskellige nationaliteter. Her bor 

jeg, fordi faren i familien, jeg bor hos, er direktør for 

det danske studenterhus, og på den måde er jeg så 

heldig fx at kunne gå til kor med unge mennesker fra 

hele verden og deltage i nogle af de mange aktivite-

ter, der foregår hér.  

 Citéen blev grundlagt i 1925 mellem to ver-

denskrige af fredselskende aktører, der ønskede at 

skabe et universitetscampus dedikeret til internatio-

nal udveksling, hvor unge fra hele verden skulle kun-

ne samles, leve og lære sammen.  

 90 år og mange internationale stridigheder 

senere, lever studerende stadig side om side, og selv-

om sikkerhedsniveauet øges i disse dage efter terror-

attentaterne, fornemmer jeg her, som blandt resten 

af den parisiske befolkning, en viljefast beslutning 

om at sige nej til trusler, modstå angsten og forsætte 

hverdagen som før.  

 Det er dog tydeligt, at de fleste er mærkede af 

weekendens hændelser. I metroen har folk en mine, 

der er mere trist, men også mere opmærksom end 

den sædvanlige udstråling af anonymitet og non-

chalance over for omverdenen, mens initiativer som 

akut bloddonation og øget gæstfrihed - som jeg selv 

fik glæde af fredag aften, da en næstekærlig pariser 

lod mig og to veninder overnatte i sin lejlighed, så vi 

ikke skulle gå rundt i de øde og utrygge gader - vid-

ner om en tro på fællesskabet i denne tid.  

 Mange hilsner fra Paris til Venø!  

/ Karen Damgaard, pt. Paris 
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VENØ KARTOFLER  

– ET GODT ”BRAND” 

Det kan være forklaringen på, at 

Nørskov i november havde uvel-

komment besøg af en ”kartoffel-

tyv”.  

 Tilfældighed, held og sam-

spil mellem Venø Færgens perso-

nale og Nørskov-folk fik tyvetog-

tet stoppet og kartoflerne bragt 

retur. Nummeret på tyvens bil 

ledte til politianmeldelse og efter-

følgende sigtelse. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Vægbeklædning klar til montage. 

DET  SKETE 

EFTERSKOLEFÆLLESSANG! 

Igen i år havde Venø Efterskole arrangeret en  

sangaften for venøboere og interesserede elever  

m.fl. Det blev en hyggelig og festlig aften, hvor sangstemmerne og de dejli-

ge sange sammen med guitar, bas og flygel fyldte rummet med en god 

stemning. Det var eleverne, som havde valgt sangene. I pausen var der kaf-

fe og æblekage. 

 Mange tak til Venø Efterskole for initiativ og medvirken. 

/ Ryan Jensen og Lilly A. Møller, Riisvej 5 

 

 

 

 

BYGGERIET OG FORPAGTEREN 

Beklædningen til vores nybyggeri er nu malet og klar  

til opsætning på trækonstruktionen, som har stået  

- næsten som en skulptur - på havnen. Vi forventer,  

at bygningen står indflytningsklar ved årsskiftet, som planerne har været. 

Bygningen skal huse Venø Efterskoles materiel for sejlere og surfere. Jeg 

håber, at eleverne vil få fornøjelse af de forbedrede faciliteter på havnen og 

glæder mig til at se bygningen i brug. 

 Fra Venø Havn er vi taknemmelige over, at Havnehuset har været 

serviceret af frivillige i perioden efter Vibeke Borbjerggaards fratræden. 

Venø Havns bestyrelse opslår den ledige forpagterstilling pr. den 1. april 

2016 på de sociale medier og andre steder, hvor vi håber at få skabt kontak-

ten til den rigtige person, som vil engagere sig i Venø Havns aktiviteter og 

være med til at fortsætte udviklingen af havnemiljøet. Vi har glædet os over, 

at der allerede nu er bestillinger på arrangementer i foråret og sommeren 

2016. 

 Har VenøPostens læsere kendskab til interesserede, der har lyst til at 

drive caféen, så hører vi det gerne. 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Claus Regli 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Gertrud Damgaard 
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DET  SKER 

ET BRAG AF EN GENERALFORSAMLING 

Som kort omtalt i tidligere udgave af Venø-

Posten, så arbejder VenøBoens bestyrelse på  

at gøre generalforsamlingen i Sammenslut-

ningen af Danske Småøer til en rigtig god  

oplevelse for vores ø-gæster og samtidig til en begivenhed, hvor struerboe-

re får lejlighed til at møde øboere fra så mange medlemsøer, som overhove-

det muligt. 

 Idéen blev forelagt de 26 andre øer på repræsentantskabsmødet i 

november efter, at vi havde talt med Struer Kommune og Handelsstandsfor-

eningen om idéen og dens praktiske gennemførelse. Idéen består i, at der 

centralt i Struer by gennemføres et egentligt ø-marked, hvor der sælges ø-

produkter, fødevarer af alle slags og andre varer, som øboerne ønsker, at 

Struer skal kende til. Ø-markedet finder sted fredag den 20. maj 2016 kl. 

15:00-18:00. 

 For øjeblikket er VenøBoen ved at indsamle oplysninger fra de enkel-

te øer om deres interesse i at medvirke og om de produkter, der ønskes 

med på ø-markedet. Efter ø-markedet planlægges spisning i telt for interes-

serede i Struer og med underholdning af ø-spillemænd.  

 I månederne før og på generalforsamlingsdagene den 20.-22. maj 

2016 planlægges en censureret kunstudstilling, der afholdes på Venø. Ud-

stillingen vil præsentere kunstnere fra øerne. 

 VenøPosten vil informere yderligere efterhånden som idéerne om-

sættes til konkrete planer. Indtil da kan kontakt om arrangementerne fås 

ved henvendelse til oe-marked@venoe.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

KORT NYT FRA VENØSUND 

Sejladsen med nissefar, orkester og nisse-

børn er i år aftalt til søndag den 20.  

december. 

 Vi arbejder i øjeblikket på den nye aktivitetsplan for 2016, men allere-

de nu er der tilbud om deltagelse i Fjordens Dag i Nordvestjysk Fjordkultur, 

hvor temaet bliver Limfjordens kystlandskaber, kvægdrift og skudefart. Læs 

mere på hjemmesiden. 

 Onsdag den 10. februar kl. 19:30 holder vi generalforsamling i 

Havnecaféen. 

 I det nye år har Venøsund Færgelaug planer om at indgå en partner-

skabsaftale mellem Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Museum og Struer Kom-

mune. Samarbejdet skal bidrage til at udvikle Færgelauget og gøre fortæl-

lingerne om færgens historie mere synlige, samt at gøre det nemmere at 

opnå støtte fra fonde til udvikling og nye investeringer. 

 Et kommende samarbejde med de øvrige aktører under Geopark 

Vestjylland vil også styrke vores muligheder for at udbrede kendskabet til os 

i resten af Europa. Alle ønskes god jul og godt nytår! 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

FOLKEAFSTEMNINGERNE  

DEN 3. DECEMBER 

For de venøboere, der ikke del-

tog i brevafstemning i november 

på Venø Efterskole, så er mulig-

heden for at afgive stemme i de 

to vigtige afstemninger om hen-

holdsvis EU-forhold og fusion 

mellem Struer og Holstebro 

Kommuner stadig til stede den 

3. december i Bremdal Akti-

vitetscenter kl. 9:00-20:00. 

Husk at medbringe valgkort. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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VENØFORTÆLLINGER 

SKRIBENT-TROPSFØRER-SPAREKASSEMAND- 

GUIDE-FLOTILLECHEF OG MEGET MERE 

Andet emne i rækken af Venøfortællinger var ”Jens Rytter”  

eller John Nielsen.  

 Rytter var en skattet person på Venø og i lokalområdet i øvrigt. 25 

venøboere mødtes i Havnehuset, hvor den 78-årige journalist og tidligere 

DR-P4 MidtVest-medarbejder Ivan Rix fortalte om Rytter. Ivan Rix havde 

gennem radioarbejdet lært Rytter at kende, og det havde resulteret i et 

mangeårigt venskab med Rytter og hans kone Karen. 

 Det blev til en dyb personlig og engageret beskrivelse af en person-

lighed, som ikke blot var et kæmpe aktiv for Venø og for livet omkring Lim-

fjorden, men som også spillede afgørende roller i det frivillige arbejde på 

fastlandet. 

 Rytter skrev, hvad der i dag hedder, ”klummer” i Struer Dagblad. Han 

formidlede sin kærlighed til Venø, øens befolkning og det liv, der blev udle-

vet på øen.  

 Sammen med Karen skabte Rytter campingpladsen, Nørvang, som 

blev et flittigt benyttet sommeropholdssted for familier på korte ferieophold 

på Venø i perioden 1990-97. 

 For Rytters eftertid blev salget af Nørvang det stærkeste minde om 

Rytter og hans stærke holdninger og ønsker til Venøs fremtid. Nørvang 

blev forudsætningen for etableringen af Venø Efterskole. Ved indvielsen 

skænkede han skolen en skibsklokke, hvis toner stadig sender signaler om 

et fint menneske, der ville Venø og øboerne det bedste. 

 Ivan Rix oplæste karakteristiske ”klummer” og artikler fra Rytters 

hånd. Der blev også mulighed for genhør med radioklip, som sendte tanker 

tilbage til et positivt menneske, der tog ansvar og bidrog. 

 Ivan Rix bekræftede på fornem vis gennem sit oplæg VenøBoens idé 

med at formidle Venøs historie til venøboerne, der på nær ganske få er til-

flyttere. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

DE NÆSTE VENØFORTÆLLINGER 

VenøBoen har nu afholdt to spændende møder. De næste datoer/emner 

er: 

 Den 21. januar: Et helt liv på Venø 

 Den 25. februar: Fiskeri i Limfjorden 

 Den 31. marts: Om at være ung på Venø i 50'erne og 60'erne 

 

Sæt allerede nu et X i 2016-kalenderen! Nærmere omtale i kommende ud-

gaver af VenøPosten. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Rytter alias John Nielsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Rix med klumme, mikrofon og højtta-

ler. 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  FÆRGEFART 

VENØ FÆRGEFART ER KLAR TIL BATTERIDRIFT 

Venø Færgefart (Struer Kommune) begynder montering af batterier i løbet 

af december måned. Der er tale om højteknologiske batterier, som vil blive 

koblet sammen med færgens overvågningssystem, så der opnås en høj sik-

kerhed. Foruden den grønne profil, som formentlig er det første, der falder 

for, når der tænkes batteridrift, så har driftsstabiliteten været et høj priorite-

ret emne. Batterier og el-motorer er generelt mindre komplekse og mere 

driftsstabile end de traditionelle dieselmotorer. Venø Færgen har 100 hav-

neanløb dagligt, så afbrydelser af driften på få timers varighed giver hurtig 

mærkbare forstyrrelser.  

 Rederiet vil foretage overgangen til batteridrift i to faser. Fase 1 bliver 

etablering af en batteribank, som skal varetage al strømforbrug på færgen. 

Batteribanken kan oplades via landstrøm eller færgens generatorer, men 

det mest optimale ville være, at batterierne udelukkende oplades via land-

strøm, som dog vil kræve en afgiftsnedsættelse, hvis det skal være økono-

misk rentabel. Regeringen har også åbnet for afgiftsfri landstrøm, men pro-

blemet er bare, at der er valgt en grænse, hvor skibe under 400 tons ikke 

kan få afgiftsfri landstrøm — Venø færgen er på 286 tons. Det er derfor re-

deriets forhåbning, at denne grænse vil blive taget op til overvejelse igen. 

Rederiet forventer, at besparelsen på driften kan dække udgifterne til etab-

lering af batteribanken. 

 Fase 2 forventes iværksat, når færgens hovedmotorer skal udskiftes, 

hvor planen er at skifte dem med el-motorer og forøge batteribankens stør-

relse, hvorefter færgen kan være 100 % el-drevet.  

/ Venø Færgen — Søren Adsersen 

 

 

RIS ELLER ROS TIL VENØ FÆRGEFART 

Som I kunne læse i novemberudgaven af VenøPosten, så har VenøBoens 

bestyrelse endnu engang peget på undertegnede som øens repræsentant i 

Struer Kommunes rådgivende udvalg om færgefarten til Venø. 

 Såfremt venøboere har forslag til forbedringer, eller der er ris/ros til 

konkrete forhold med hensyn til færgedriften så kontakt mig. Jeg vil sikre, 

at de bliver behandlet i bestyrelsen og om nødvendigt viderebragt til ledel-

sen og udvalget. 

/ VenøBoen — Jesper Olesen, Riisvej 22  

 

 

 

 

 

 

 

Et højteknologisk batteri, som der skal 

bruges 40 stk. af! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i oktober 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ............ 17.300 ..... 17.760 

Personbiler ............. 8.808 ....... 9.188 

Busser .......................... 444 ........... 388 

Lastbiler ........................ 78 ........... 124 

Gods (tons) ................ 128 ........... 117 

Cykler ........................... 324 ........... 344 

Campingvogne .......... 10 ................ 8 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Venø Færgefart 
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29. november kl. 10:00 1. søndag i advent v/Per Mikkelsen 

29. november kl. 11:00 Sammenkomst m/gløgg og æbleskiver i  

  Præstegården 

3. december kl. 16:00 Julebingo på Venø Efterskole 

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

13. december kl. 19:30 De 9 læsninger v/Per Mikkelsen, efterfølgende er 

  der kaffe og klejner 

16. december kl. 18:00 Julefest i Venø Læsekreds, Havnehuset  

  (tilmeld. 9/12) 

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

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

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

26. december  Ingen gudstjeneste 

27. 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: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov  

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset 

VENØ  I  DECEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2016 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 17. 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  
 
Fotograf: Gertrud 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: Gertrud Damgaard 


