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VENØ  KIRKE 

NADVERRITUALETS FORVANDLINGSMYSTERIUM 

Nadveren er en symbolsk handling, hvis opgave er intet mindre end at flyt-

te skaberens og frelserens hellige væsen ind i hver enkelt troende! Det er en 

rækkevidde af så mægtig en dimension, den vil foranstalte.  

 Symbolikkens uovertrufne genialitet og forvandlingsforløb beror på, 

at Jesus i nadverindstiftelsen Skærtorsdag aften knytter sit væsen til noget 

så elementært som et måltid af brød og vin. Det, som ved måltidets begyn-

delse er samlet i vinen og brødet, er ved måltidets slutning optaget i legeme 

og blodkredsløb hos dem, der fortærer måltidet. 

 Brød og vin er forarbejdede produkter, der opstår igennem den hem-

melighedsfulde proces, vi kalder gæring. I dejen er det gærens stærke og 

uundværlige virkning, at den kan gennemsyre klumpen af vand og mel, så 

den hæver og bliver til det friskbagte brøds under. I druesaften er det tilsva-

rende gærens vidunderlige evne, at den kan trænge ud i hvert eneste mole-

kyle af væsken, løse alle dens organiserende kræfter og sætte dem sammen 

igen på en ny og højere måde. Herved vågner der i druesaften en ny, stærk 

og usynligt virkende kraft, som saften ikke selv anede, at den besad. Denne 

virkekraft kalder vi med det latinske ord for spiritus, som ikke tilfældigt også 

er navnet på ånd. Spiritus Sanctus – den hellige ånds latinske navn. Spiritus-

sens tilstedeværelse i nadveren fremkommet gennem gæringsprocessen 

har derfor primær status. 

 Symbolikken i nadverens mysterium er da denne: Sådan som gæren 

gennemtrænger dejen og druesaften og gennem sit hemmelighedsfulde 

virke vækker skjulte evner i dem begge, sådan gennemtrænger den hellige 

ånd et menneskes væsen og vækker alt det til live, som mennesket ikke selv 

anede kunne vækkes i det. Den hellige ånd søger ind i alle de bindinger og 

sammenføjninger, som et menneske består af både biologisk og socialt, 

gennemtrænger dem og sætter dem løs igen i forvandlet skikkelse. Hellig-

ånden kender vore hemmeligheder bedre end vi selv gør, men dens arbej-

de, som både kan være smerteligt og lykkeligt, er at åbne vores adgang til 

dem, forløse og befri dem, så de kan opstå i forklaret skikkelse.  

 Alt dette kan nu måske lyde, som om nadveren er en indadvendt og 

skjult proces, som enhver bør holde for sig selv. Og det er da også en del af 

nadverens karakteristika. Den henvender sig til hin enkelte. Men sandheden 

om åndelige kræfter er jo den, at de altid også virker mellem mennesker. 

Åndelige kræfter er også altid udadvendte og gør sig gældende i det men-

neskelige fællesskab, den menighed, hvor man befinder sig.  

 I menighedens fællesskab – forkynder hver gudstjenestes nadverritu-

al – har Jesu evner fundet en foreløbig bolig, efter at han selv blev mistet, 

først i korsdøden og siden ved himmelfarten. Den lysende kærlighed og 

forventning, som Jesus selv kunne vække, gik gennem døden, tabtes under 

de største smerter, men genopstod hemmelighedsfuldt og dog i fuldt dags-

lys i åndens overraskende gerninger i os.  Nadveren er fuld af opstandelse. 

Der klistrer ikke nogen ”nødløgn” ved den. 

/ 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 

 FASTELAVNSFEST 

Efter gudstjenesten søndag den 15. februar kl. 14:00 tager vi til Efter-

skolen og holder fastelavnsfest. 

 Vi skal slå katten af tønden og kåre kattekonge og kattedronning. Vi 

spiser slik og boller og drikker saft. Vi skal lege og synge. Vi skal også kåre 

den flotteste og sjoveste af udklædningerne. 

 Til de voksne er der selvfølgelig også fastelavnsboller, kaffe og te. I er 

velkomne til at tage bedsteforældre og andre gæster med til en festlig faste-

lavnsfest. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

GENERALFORSAMLING I VENØ MUSIKFORENING 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 22. februar 

efter koncerten på Nørskov. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 2014 v/ kassereren 

4. Indkomne forslag  

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Axel Steenkjær, Ester Sagen, Lilly Møller 

og Per Mikkelsen. Alle er villige til genvalg.  

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Drøftelse af næste års program 

9. Eventuelt. 

 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

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 
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DET  SKETE 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Gud taler ud 

af Jens Blendstrup 

Forlag: Samleren 

ISBN: 9788763835558 

 

En selvbiografisk roman, hvor 

der fortælles om tilværelsen i 

parcelhuset i Risskov ud fra søn-

nens synspunkt, med faderen, 

Gud, i en absolut hovedrolle, på 

godt og ondt.  

En humoristisk bog. 

 

 

 

 

 

BJARNE ”GÅR FRA BORDE” 

Venø Færgefart har mistet en afholdt 

og dygtig medarbejder og venøboerne 

en ven og samarbejdspartner, Bjarne 

Kjærgaard. 

 Efter endt vagt først på dagen 

den 19. januar dør Bjarne af et uvarslet 

hjertetilfælde i sit hjem i Lemvig.  

 Vagten var forløbet med sædvan-

ligt godt humør og samtale om vagtplaner og seniordage, der skulle afhol-

des i februar. Men den glæde fik Bjarne ikke. 

 Bjarne kom til Venø Færgefart i 2007. Han var tidligere selvstændig 

fiskeskipper i Thyborøn og kom til de mere rolige farvande her i Limfjorden. 

 På Venø Færgen mødte vi Bjarne som en glad og hjælpsom mand, 

der havde let til smil og gode bemærkninger til passagererne.  

 Vores tanker går til familien. Æret være Bjarnes minde. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

SMS – DER VIRKER 

I forbindelse med ”Egon” viste Venø Færgefarts sms-service sig endnu en-

gang at være en rigtig fin informationsmulighed for brugere af Venø Fær-

gen. Her blev abonnenterne varslet om de uregelmæssigheder, som trafik-

ken var underlagt. 

 Venø Færgen havde ikke problemer, men det havde personer og 

biler, der skulle benytte færgen, hvad enten det var fra ø- eller fastlandsider-

ne. Fotos på side 6-7 giver et indtryk af betingelserne. 

 Det er muligt for alle med mobiltelefon at tilmelde sig sms-servicen. 

Benyt http://venoefaergefart.dk/sms-service.html. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

GALLERI KK 

I begyndelsen af december fik Venø sit andet galleri. Det skete ved åbnin-

gen af Galleri KK på Venø Gamle Skole, hvor Karin Kristensen havde stort 

rykind. Preben Friis’ kamera fangede såvel billeder, som gæster og vært. 

Galleri KK har åbent lørdage kl. 12:30-15:30. 

/ VenøPosten — Red. 

Arkivfoto 

Fotos: Preben Friis 
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VENØ PÅ FERIEMESSE 

Venø Bussen og Venøturisme er tilmeldt 

den store rejsemesse i Herning ”Ferie for 

Alle” den 20.-22. februar.  

 ”Ferie for Alle” er Skandinaviens største feriemesse og havde knap 

65.000 besøgende i 2014. Feriemessen er opdelt i fem hovedområder: Ud-

land, Danmark, Camping, Dansk Golfshow og Udeliv. Det samlede udstil-

lingsareal er på 62.000 m2 brutto og foregår i 13 store udstillingshaller. 

 Venø er med på én stor fælles stand, der er fyldt op med et bredt ud-

valg af kommunens aktører og attraktioner. Sammen skal vi promovere 

Struer og omegn som turistdestination og hylde området ”i fælles kor”. Del-

tagelsen sker med økonomisk tilskud fra Struer Turistforening og en mindre 

egenbetaling fra de enkelte turistaktører. Struer-standen befinder sig i Dan-

markshallen og har nr. C 2642.  

 Feriemessen er en enestående mulighed for at sætte ekstra fokus på 

Venø med brochurer, konkurrencer og ikke mindst direkte snak med gæ-

ster.  

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

 

HVAD VENØ KAN OG VIL – BEBOERMØDE 

Alle venøboere inviteres til at være med i status og idéud-

vikling i projektet om Venøturisme.  

 VenøBoen inviterer til møde i Havnehuset den 3.  

februar kl. 19:30. På mødet vil Hanne-Dorthe Skjernaa for-

tælle om resultatet af sine samtaler med Venøs turistaktører, der selvfølgelig 

også er inviteret med. 

 Formålet med mødet er - udover en orientering om status - også at få 

flere idéer til udvikling af indsatsen for at give Venøs gæster gode oplevel-

ser, når de besøger os. Projektets formål er, som bekendt, at flere skal have 

glæde af de muligheder, som Venø har at tilbyde. 

 Kom og vær med - kaffen er på bordene. Tilmelding ikke nødvendig. 

Jeg håber på, at rigtig mange venøboere har lyst og tid til at være både til 

mødet, men også til at bringe idéerne ud i virkeligheden. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

VENØTÅRNET GÅR I UDVALG 

Forvaltningen i Struer Kommune har taget godt imod de seneste indspil fra 

projektet, hvor den foreslåede ændrede placering er blevet visualiseret ved 

hjælp af computerkraft og fotografier.  

 VenøPosten bragte i sit decembernummer resultatet af øvelsen, som 

nu resulterer i, at kommunens medarbejdere udarbejder oplæg til en egent-

lig politisk drøftelse af Venøtårnet, som et aktiv for Venø og Struer Kommu-

ne. Forvaltningens oplæg forventes fremlagt i marts. 

/ Venøtårnet — Per Mikkelsen 

VENØS SVAMPE 

 

MANDDRABER-

MÆLKEHAT 

Lactarius Necator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vokser under birk og gran i 

skove, parker og haver.  

 Giftig.   

 

 

MANGESTRIBET 

HUESVAMP 

Mycena Polygramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vokser på stød og rådnende 

træ.  

 Uspiselig. 

 

Tekst: Søren Baggesen 

Fotos: Karen Damgaard 
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EGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpebrønds springvand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engen ved kroen. 

VENØ UNDER VAND 

Det blev ikke til mange væltede træer, da ”Dagmar” og ”Egon” ramte Venø 

midt i januar. Til gengæld, så fik venøboerne et klart signal om, hvad forhø-

jet vandstand betyder for de lavtliggende områder på øen. 

 Stormfloden lokkede VenøPostens fotografer på motivjagt. På fær-

gen havde Flemming Kæmpe heldigvis netop anskaffet sig et nyt kamera, 

der kunne prøves af – og VenøPostens ”gamle” fotograf Preben Friis og 

vores ”nye”, Gertrud Damgaard, fik sig en travl dag. 

 Preben har også været inde på de offentlige sider, der fortæller noget 

om konsekvenserne af høj vandstand. Vi bringer her Prebens klip af Venø 

By-området ved en vandstand på 1,90 meter. 

Sven Bendix Pedersen tog et billede af den gamle vejsikring på Kleppen. 

Som det fremgår, blev den søgt sikret med fliser lagt i asfalt, fortæller tidlige-

re overfartsleder Thorkild Brosbøl. Fliserne lå på hver side af vejen – og har 

hidtil været dækket af sand, men sandet blev vasket væk, da vejen stod un-

der 40 cm. vand. 

 Blandt de, der ikke kom til Venø søndag den 18. januar var både aflø-

serpræsten Karen Togsverd Hansen og organist Hans Sørensen.  

 Havstokken i Venø By er særligt truet af høj vandstand. Der er etable-

ret dialog mellem Struer Kommune og lodsejere på stedet om eventuelle 

forebyggende foranstaltninger. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Sven Bendix Pedersen 

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 
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. . . 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Flemming Kæmpe 

Foto: Gertrud Damgaard 

Foto: Preben Friis Foto: Preben Friis 

Foto: Flemming Kæmpe 
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DET  SKER 

SE OG GÆT RIGTIGT 

Det var ikke mange deltagere i 

VenøPostens nytårskonkurrence, 

der fik gættet rigtigt på Venøs 

seværdigheder ”på tæt hold”. 

 Blandt de indkomne løsnin-

ger blev Søren og Marius Hind-

kjær endnu engang de heldige. 

Søren kan i Venø Café og Havne-

kiosk hente gevinsten: En flaske 

rødvin og Marius en is efter eget 

valg. 

 Nedenfor gengiver vi den 

rigtige løsning. Til de, der gætte-

de rigtigt: Bravo – til de andre 

læsere: Gå en tur på Venø. 

/ VenøPosten — Red. 

VENØSUND SKIFTER EJER 

Den 19. januar var en mærkedag for 

Venø Færgelaug. Struers borgmester, 

Mads Jakobsen, kom sejlende fra Klep-

pen sammen med direktør Jørgen Jen-

sen som kommunens officielle repræ-

sentanter for at overlevere Venøsund til 

Færgelauget. 

 Baggrunden er ønsket om at give 

museumsfærgen en ny status og nye 

muligheder for at tjene sit formål, dels 

som museumsfærge og dels som reser-

vefærge for Venø Færgen. 

 Struer Kommune har gennem 

årene hjulpet Venøsund Færgelaug 

med at få rammerne for den gamle fær-

ges fremtid lagt fast, så der er mulighed for at den kan tjene som historisk 

minde om en svunden tid. 

 30 venøboere og laugsmedlemmer bød færgen velkommen ved en 

sammenkomst i Havnehuset. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FREDAGSKLUB 2015 

Fredagsklubudvalget indkaldte i januar forældre til drøftelse af fredagsklub-

bens fremtid. Der mødte 10 interesserede op (foto) og andre havde tilken-

degivet interesse, men kunne ikke deltage.  

 Der blev enighed om at afvikle én Fredagsklub pr. måned og at forsø-

ge at tage hensyn til andre aftaler, således at det ikke længere pr. automatik 

er den sidste fredag hver måned. Endvidere var der enighed om at få flere 

forældre involverede, så der fremover vil være skiftende bemanding af fre-

dagsklubben.  

 Tidspunktet er stadig kl. 16:30 - 20:30 (hvis ikke andet er opslået på 

færgen). Prisen er stadig to klip (svarende til 30,- kr.) pr. barn pr. gang. Alde-

ren er 7 år og opefter (1. klasse og op). Der arrangeres enkelte arrangemen-

ter, hvor alle børn kan deltage. 

 De enkelte fredagsklubarrangementer annonceres ved opslag på 

færgen. Tak for god opbakning!  

 

Kommende fredagsklub-datoer: 

 Den 30. januar, 20. februar, 

20. marts, 17. april, 29. maj,  

26. juni, 21. august, 18. september, 

30. oktober og 27. november. 

/ Fredagsklubben — Morten Gjern og 

Flemming Damgaard Foto: Jan Bendix 

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 
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DET  SKER 

VENØ MUSIKFORENING 

Programmet for 2015 findes nu i trykt form og omdeles 

som tillæg til februarnummeret af Venø Posten. Hele seks 

koncerter afholdes i år, sågar en sommerkoncert! I novem-

ber afholder Musikforeningen og Menighedsrådet en fæl-

leskoncert på efterskolen med den populære Klezmer Duo. 

Så skynd dig at sætte seks krydser i kalenderen.  

 

H.C. Andersen fortolkninger 

Trioen med tre lokale musikere indleder årets koncertprogram den 22.  

februar kl. 15:15. Trioen består af: Mette Jakobsen på klaver/sang, Jacob 

Nyborg på tværfløjte/saxofon og Kaj Thusgaard på bas. 

 Mette Jakobsen er kendt for at have medvirket i flere musicals: Atlan-

tis, Grease, Les Miserables, Chess. I 2013 udkom Mette Jakobsens andet al-

bum ”En stemning”, som består af nykomponerede sange skrevet ud fra 

H.C. Andersens digte. Foruden Mette selv, som spiller klaver, skal vi høre 

Jacob Nyborg og Kaj Thusgaard – begge kendte musikere fra vores lokal-

område.  

 Velkommen til årets første koncert på Nørskov. Efter koncerten afhol-

des generalforsamling. Se indkaldelse på side 3.  

 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

STRIK PÅ VENØ 

Alle strikkeinteresserede inviteres hermed til inspirationsaften med Birte Riis, 

Riis Design, Jegindø (Venø Efterskole). 

 Birte kommer hjem til undertegnede onsdag den 11. marts kl. 

19:30, hvor hun vil fortælle om diverse garntyper, have gode tilbud på 

garn og strikkeopskrifter/idéer med. 

 Medbring dit strikketøj og godt humør, så giver jeg kaffe og lidt godt 

til ganen. Tilmelding senest den 8. marts på tlf. 30 20 84 34. 

/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17 

 

 

HUSE TIL SALG 

EDC Ejendomsgruppen gør VenøPosten opmærksom på, at gruppen udby-

der flere af de huse, som for tiden er til salg på Venø.  

 Kig ind på deres Facebook-side og giv eventuelt tip til venner og be-

kendte om mulighederne. (www.facebook.com/pages/EDC-

Ejendomsgruppen-Struer/768977023179521). 

 VenøPosten vil kontakte øvrige mæglere i Struer for i en af de følgen-

de udgaver af VenøPosten at liste alle muligheder. Det er forhåbentlig en 

bedre reklame for Venø og husene end de mange ”til salg”-skilte langs veje-

ne. 

/ VenøPosten — Red. 

VENØ BØRNE–  

OG UNGDOMSHUS 

Der indkaldes til ordinær general-

forsamling i Venø Børne- og Ung-

domshus torsdag den 26.  

februar kl. 20:00. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

— Flemming Damgaard 

 

 

GENERALFORSAMLING I 

VENØ HAVN 

Der indkaldes til ordinær general-

forsamling i Venø Havn onsdag 

den 25. marts kl. 19:45 i Hav-

nehuset. 

 Generalforsamlingen gen-

nemføres med dagsorden efter 

vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens 

beretning 

3. Godkendelse af årsregnskab 

med tilhørende revisorberet-

ning 

4. Behandling af evt. indkomne 

forslag 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Forslag til behandling på general-

forsamlingen modtages gerne og 

skal være sendt til bestyrelsens 

formand Morten Gjern, Riisvej 9, 

Venø, 7600 Struer senest den 11. 

marts. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 
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DET  SKETE 

FRA VORES UDSENDTE 

VenøPosten bringer rejsebrev fra ”en anden verden” 

– bragt af vores tidligere fotograf Karen Damgaard. 

 

CUBA: KONTRASTFYLDT, KRÆVENDE,  

LÆRERIGT, SPÆNDENDE OG SJOVT 

Efter 16 dage i Cuba har jeg nu sammen med mine 

to veninder, Julie Nygaard Solvang og Sofie Niebuhr 

McQueen taget hul på en 14 timers lang bustur til 

Havanna fra Santiago de Cuba i den sydligste del af 

landet. 

 Julies forældre var blandt initiativtagerne til, at 

en gruppe cubanske musikere to gange, i 2006 og 

2009, fløj over Atlanten og i en måneds tid begge 

gange turnerede rundt i Danmark, hvor de bl.a. lag-

de vejen forbi Venø Havnehus.  

 Da den 10 mand store gruppe under besøge-

ne boede i familiens hjem i Struer, blev kimen til vari-

ge venskaber naturligt nok lagt, og derfor turnerer vi 

nu rundt i landet og besøger nogle af disse cubaner-

ne, hvoraf én er keramiker, én maneger og de fleste 

musikere.  

 Gæstfrit giver de os muligheden for at få et kig 

ind bag landets farverige, falmede facade, og hver 

især viser de os dele af Cuba, som vi ikke har kunnet 

læse os til i guidebøgerne. 

 De viser os, at cubansk hverdag er at leve tre 

generationer under samme tag i sparsomt møblere-

de hjem, der alle har et tv og en trykkoger udleveret 

af staten, at kollektiv trafik er ensbetydende med 

ubegrænset ventetid på folk nok til at fylde lastbils-

bussen op, at internetadgang er så godt som ikke 

eksisterende, at den brugte bil efter to års ventetid 

skal købes i kontanter, at revolutionære personlighe-

der og begivenheder er udenadslære i skolen, og at 

den dobbelte valuta er med til at skabe et enormt 

skel til os som rige turister.  

 Busturen her koster eksempelvis 1,5 gang så 

meget som en universitetsprofessors månedsløn, og 

med den kendsgerning i mente forstår man godt, 

hvorfor øjenlægen vælger at blive taxachauffør, og 

engelsklæreren ansat på et hotel. Hvad man bare 

ikke forstår er, hvorfor der er denne skævvridning i 

økonomien, så alle er nødt til at hellige sig turistbran-

chen, hvis de ønsker bare en lille smule mere på bor-

det end de mest basale rationerede fødevarer som 

ris, bønner og brød.  

At besøge Cuba er 

som at træde et 

skridt tilbage i histori-

en, som om at landet 

er gået i stå engang 

for et par årtier siden 

og derefter ikke har 

udviklet sig mærk-

bart. 

 I gadebilledet 

er det de slidte ame-

rikanerbiler og den 

afskallede maling på 

kolonitidens pragt-

boliger, der først 

springer os i øjnene, 

mens vi først efter lidt tid lægger mærke til noget, der 

efterhånden er et særsyn i Danmark; at damen i dør-

karmen, barnet ved busstoppestedet og kvinden i 

køen rent faktisk har øjnene på de forbigående og 

livet omkring dem frem for på en iPhone i deres hæn-

der.  

 Cubanerne er ventende og frustrerede over 

tingenes stilstand, men samtidig er de glade, gæstfri, 

snakkende og stolte af deres land og kultur, der er rig 

på musik og dans.  

 Overalt hører vi lyden af den karakteristiske 

clavesrytme, og når spontan salsa opstår en januar 

aften i Santiago, føler vi os et godt stykke hjemmefra.  

 Som for at vi dog ikke helt skal glemme hvor vi 

kommer fra, minder en videbegærlig cubaner, som vi 

møder på gaden, os om vintermørke og knap så me-

get socialt samvær, idet han spørger ind til et mærke-

ligt fænomen, han er stødt på i en fjern afkrog af in-

ternettet. Midt i gadens menneskemylder og 28-

graders varme må vi derfor prøve at forklare, hvad 

vinterdepression er, og give et par bud på, hvorfor vi 

danskerne skulle være så deprimerede, som han har 

læst sig til. 

 At rejse i Cuba 

er kontrastfyldt og 

krævende, men også 

lærerigt, spændende 

og sjovt. 

/ Karen Damgaard, 

Havstokken 22D 
Foto: Karen Damgaard 

Foto: Karen Damgaard 
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DET  SKER 

VENØ SVØMNING 

Svømmesæsonen er begyndt igen, og der er god plads til flere 

venøboere i bassinet! De første to gange efter nytår har ikke 

været særlig godt besøgt, så vi håber der kommer flere delta-

gere de kommende lørdage, så vi kan fastholde den særlige Venø svøm-

ning, der efterhånden har mange år på bagen.  

 Har du lyst til at svømme, skal du blot møde op i svømmehallen lør-

dag kl. 13:00, hvor Venø GIF har lejet hele svømmehallen.  

 Har du spørgsmål angående Venø svømning kan undertegnede kon-

taktes på tlf. 97 86 84 00. Venø svømning er for alle aldersgrupper, og vi 

har både det lille varme bassin og det store bassin til rådighed. I foråret er 

der svømning disse lørdage mellem kl. 13:00 og 13:40: 

den 7., 21., og 28. februar 

den 7., 14., 21. og 28. marts 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

BOWLING 

Fredag den 27. februar er der mulighed for alle børn og 

voksne, unge som ældre, at tage med Venø GIF til bowling i 

Struer. Vi begynder at bowle kl. 18:00 og en time frem. Efterføl-

gende vil der være spisning. Menuen består af enten spareribs 

(128 kr.), kyllingebryst (98 kr.), hakkebøf (98 kr.) eller wienerschnitzel (149 

kr.) - alle med diverse tilbehør. Til de mindste børn kan der vælges mellem 

nuggets, burger eller fiskefilet (35 kr.). 

 GIF betaler for baner og sko. Menu og drikkevarer er for egen reg-

ning. Tilmelding er senest mandag den 23. februar på tlf. 41 40 01 18 

eller anja.villadsen1@skolekom.dk. 

 Husk angivelse af antal personer og ønske til menu! Hvis du/I ønsker 

kørelejlighed eller har ekstra plads i bilen, så sig til. 

 Med ønsket om en fornøjelig aften!  

/ Venø GIF — Anja Villadsen 

 

 

VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK 

I februar har jeg åbent i uge 6, 8 og 9: Tirsdag til fredag fra 16:00 til 17:30. I 

uge 7 holder jeg lukket. Fredag den 20. februar holder jeg fællesspisning 

kl. 17:30. Pris: 55,- kr. for voksne og 30,- kr. for børn.  

 Tilmelding skal ske i Havnehuset eller på tlf. 25 46 66 76 senest den 

17. februar. På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

BOGBILEN 

Bogbilen holder fri i uge 7 og kommer altså ikke til Venø den 10. februar. 

/ Struer Bibliotek — Kaj Rasmussen 

 

 

ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent lørdage fra kl. 12:30-15:30  
- 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-fredag kl. 16:00-17:30 

Lukket i uge 7 
 

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.  

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 
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1. februar  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

3. februar kl. 19:30 Beboermøde om turisme, Havnehuset 

4. februar kl. 19:15 Venøsund Færgelaug, generalforsamling i Havne- 

  huset (tilmeld. 1/2). 

8. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen  

15. februar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

15. februar kl. 15:00 Fastelavnsfest på Efterskolen v/ Menighedsrådet 

17. februar kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

20. februar kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

20. februar kl. 17:30 Fællesspisning i Venø Café og Havnekiosk  

  (tilmeld. 17/2) 

22. februar kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

22. februar kl. 15:15 Venø Musikforening, koncert på Nørskov 

  Efterfølgende afholdes der generalforsamling 

26. februar kl. 20:00 Generalforsamling, Venø Børne- og Ungdomshus 

27. februar kl. 18:00 Venø GIF, bowling (tilmeld. 23/2) 

 

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 Svømning: Den 7., 21. og 28. februar kl. 13:00 

VENØ  I  FEBRUAR 

 
 
 
 

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

senest den 21. februar 
 

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 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 


