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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Næstformand Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.gamstrup@mail.tele.dk

Kontaktperson og sekretær
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

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

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64, 
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejdere:  
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

VENØ  KIRKE
FASTE
I år springer vi fastelavn over og hopper direkte til fasten!

Kirkeligt set begynder fastetiden, når vi er færdige med at fejre fastelavn. 
Først skal der festes og spises, og så skal der fastes i 40 dage, som en forbere-
delse til påsken, sådan lyder den gamle tradition.

Hvis de 40 dage lyder bekendt, så er det fordi, vi i biblen kan læse, hvor-
dan Jesus også fastede i 40 dage. Det var der, djævlen kom for at friste ham. 

At vi i år springer fastelavn over, bliver helt symbolsk: Vi er sprunget over 
alt sjov i det forgange år, og mange af os har følt, at livet har været en lang 
fastetilstand. 

Selve ”fastelavn” kan vi ikke rykke ved, den ligger naturligvis fast i kalende-
ren, men festlighederne, de bliver ikke til noget. De sorte katte slipper for at 
blive slået af tønden, vi beholder vores normale tøj på og forsøger at holde 
masken. 

Ja - vi har forsøgt at holde masken meget længe nu. Og der er folk, for 
hvem masken krakelerer. Der demonstreres, ikke bare i Danmark, i hele 
verden. Og det kan synes helt uhyggeligt, når maskerne krakelerer så meget, 
at ”djævlen” synes at vise sig. Men den gjorde det også for Jesus, hører vi. 
Selv Guds søn møder djævlen i fastetiden. Og ja selvom vi først nu så småt 
nærmer os den ”officielle” fastetid, så har vi jo reelt fastet næsten et helt år.

Måske spørger du: Jamen handler faste ikke om at undvære visse føde-
varer, så hvordan har vi fastet i næsten et helt år, ingen af os – i vores del af 
verden i hvert fald - har mærket sulten skrige? 

Og det er jo sandt nok. En af Facebooks mange vittigheder har været om, 
hvor tykke vi er blevet, mens vi har levet mere eller mindre isoleret fra omver-
den og andre mennesker. Så hvordan har vi fastet i næsten et år – vi har da 
nærmere trøstespist i forsøget på at fylde tomrummet? Og det er naturligvis 
korrekt. Men faste behøver ikke at handle om fødevarer. Faste handler om at 
fordybe sin relation til Gud ved at lægge nogle laster fra sig, som man bruger 
megen tid på. Den frigivne tid, er ”Guds tid”.

Når man faster, kommer man let til at opleve kampen mellem det gode 
og det onde udspille sig inde i en, ligesom Jesus, der fristes. Og det er faktisk 
den tilstand, vi ufrivilligt har fået lov at opleve.

Folkekirken er ikke så tilbøjelig til at tillægge fasten stor betydning. Men 
dette år er fasten påtvunget os udefra. Så meget har vi måtte lægge fra os, 
og så megen tid er blevet frigivet. Hvad med at gribe chancen og bruge 
fastetiden til det den oprindeligt var tænkt? Måske vi vil opdage, at faste er 
det hele værd, når vi først kommer ud på den anden side. 
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
KYNDELMISSEKONCERT FLYTTES
Kyndelmissekoncerten flyttes til den 21. marts i håb om, at vi til den tid må 
mødes. Der er ikke andet arrangement i kirken den 7. februar.

Restriktioner for kirken
De gældende restriktioner i kirken foreskriver, at der må være én person pr. 
7,5 m2. Det betyder, at der pt. må være fem kirkegængere i kirken. Persona-
let tæller ikke med. Gudstjenesten bør højest vare 30 min., der skal holdes 2 
meters afstand og bæres mundbind, når man står op indendørs. Menigheds-
rådet opfordrer kirkegængere til at bære mundbind under gudstjenesten. 
Der synges ikke under gudstjenesten, og der er ikke nadver.

Tilmelding til gudstjeneste
Grundet den begrænsede adgang til gudstjenester indføres tilmelding forud 
for gudstjenesterne. Send en sms med navn samt antal personer til Dorthe 
Brødbæk på tlf. 51 72 15 64. Dette gøres for, at ingen skal afvises ved kirke-
døren. Der vil være tilmelding, indtil andet meldes ud. 

Vil du komme i kirke, hvis…?
Menighedsrådet går med overvejelser om at flytte gudstjenesterne til et 
større lokale som fx Efterskolens foredragssal, så flere har mulighed for at del-
tage. Vi er dog meget i tvivl om, hvor mange, der har et ønske om at deltage 
i gudstjenester i denne tid. Bliver folk hjemme for at undgå at udsætte sig 
selv for smitte, eller fordi der ikke er plads nok i kirken?

Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du vil komme til gudstjeneste, 
hvis den foregår i et større lokale. Ring eller skriv til Sussi Jensen på tlf. 40 83 
20 60 eller Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72 15 64 inden den 7. februar. Hvis 
der er opbakning, vil vi arbejde på at flytte gudstjenesten den 14. februar. 

Har du ikke Facebook...
For tiden ændres præmisserne for at holde gudstjeneste i et tempo, som 
overgår VenøPostens udgivelser. Vi informerer herom i gruppen ”Venø 
Beboerne” på Facebook, men vi ved, at vi ikke rammer alle og vil derfor 
opfordre venøboere, som ønsker at modtage information på en anden 
måde, til at henvende sig til Sussi Jensen på tlf. 40 83 20 60 eller Dorthe 
Brødbæk på tlf. 51 72 15 64.

Kirkens egen gruppe på Facebook
Der arbejdes på at få oprettet en ny side for Venø Kirke på Facebook. Når 
den udgives, vil den blive præsenteret i gruppen ”Venø Beboerne”.

Fastelavnsfesten aflyses
Endnu en gang må vi aflyse en af vores faste og hyggelige traditioner. Faste-
lavnsfesten aflyses desværre, da vi finder det ganske urealistisk at forsam-
lingsforbuddet hæves til et niveau, der muliggør afholdelse af en festlig faste-
lavnsfest. Der er stadig gudstjeneste fastelavnssøndag kl. 10:00.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKER
Formandens hjørne

DET RØR SIG!
Vi har i bestyrelsen talt om, at det er vigtigt, vi 
får informeret om interessante gennemførel-
ser eller status i projekter, og det vil vi gøre i det omfang, vi føler det relevant. 

Cykelskur ved færgen
I september 2020 sendte Linda Tang en ansøgning til Struer Kommune med 
ønsket om en tilbygning til læskuret ved færgen (på Venøsiden) til låne- og 
udlejningscykler. Det glæder VenøBoens bestyrelse, at Struer Kommune har 
imødekommet dette ønske, og har stillet os i udsigt, at et cykelskur står klar 
senest den 1. maj 2021. Der vil, så vidt det er muligt, blive anvendt lokale 
håndværkere til projektet. 

Projekt udlejningscykler
VenøBoen har haft et møde med Linda Tang og aftalt, at Linda arbejder 
videre med dette projekt, som en undergruppe af VenøBoen. Vi drøftede 
også muligheden for at søge om ændringer i projektets indhold. Per Noes-
gaard er valgt som Lindas kontakt til VenøBoen i forbindelse med projektet. 

Seniorbofællesskab
En boligforening har nu, over for både Struer Kommune og Arbejdsgruppen 
for Seniorbofællesskab, vist interesse for vores Seniorbofællesskab projekt. 
Nærmere følger, når vi kan blive lidt mere konkrete i informationen, men vi 
er i hvert fald fuld af optimisme i Arbejdsgruppen.

Lokalområdeudvalg
I dette udvalg sidder en repræsentant fra hvert lokalområde i Struer Kommu-
ne samt en politiker fra flere af de politiske udvalg i Kommunen. Her kan vi 
erfaringsudveksle lokalområderne imellem samt indstille projekter til at blive 
taget med til drøftelse og behandling i de relevante udvalg. Annette Friis er 
Venøs repræsentant, og Jan Bendix er suppleant.  

Vi satser på, at Corona-restriktionerne lempes inden påske, og holder 
traditionen tro Venødage - se side 5.
/ VenøBoen – Annette Friis

SERVICEMEDDELELSE - GLS
Som Ø-pedel kører jeg alene pakker for GLS. 

Pakkerne scannes i Struer. Jeg henter dem og 
afleverer dem på Venø senest sidst på eftermid-
dagen. Skal jeg tage returpakker med, må I selv 
bestille labels. 

Ring endelig, hvis der er spørgsmål - på tlf. 40 35 84 55.
/ Ø-Pedellen – Mogens Askanius

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
afriis.venoe@gmail.com

Søren Lang Hindkjær (kasserer og  
færgekontakt) 
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette 
Haahr og Per Noesgaard.

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 vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

http://venoe.dk
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DET  SKER
VENØDAGE I PÅSKEN
I påsken fra den 27. marts til og med den 5. april er der igen 
gratis færge til Venø, hvor temaet som sædvanligt er “Kultur-
dage“. Vi håber, at landet på det tidspunkt er ved at ”vågne” 
igen uden Corona-restriktioner, der forhindrer et sådant arran-
gement.

VenøBoen laver igen i år et samlet program for Venødagene i påsken. 
Har du input til programmet, som fx aktiviteter, tilbud og åbningstider, så skal 
det sendes til soeren@venoe.dk senest den 14. februar, så programmet 
kan nå at komme med i martsudgaven af VenøPosten. 

Vi følger selvfølgelig Corona-situationen og tager endelig stilling til, om 
arrangementet kan gennemføres, når vi kommer tættere på påsken.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær 

BREDBÅND TIL VENØ?
I januarudgaven af VenøPosten 
opfordredes læserne til tilkendegi-
velse af interesse for at få højhastig-
hedsforbindelse til brug ved hjemme-
arbejde, hjemmeskole og anden(!) 
underholdning. 

Søren Lang Hindkjær er VenøBoens kontaktperson i denne forbindelse. 
Han fortæller, at han har fået adskillige bekræftelser på venøboernes ønsker 
til forbedret tilgængelighed på internettet.

Energistyrelsen administrerer den såkaldte ”bredbåndspulje”, der kan yde 
statslig støtte til oprettelser, så steder med dårlige forbindelser kan få rettet 
op på forholdet. Læs mere om ”bredbåndspuljen” på  
www.ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen og kontakt 
Søren for mere information.

Med de seneste politiske aftaler og det seneste års øgede brug af internet-
tet forventes der yderligere midler til bredbåndspuljen. Det må venøboerne 
kunne få fornøjelse af, hvis vi viser interessen for det.
/ VenøPosten – Red.

SENERE POSTOMDELING PÅ VENØ
PostNord kommer senere end hidtil til Struer 
med posten til Venø. Omdeler Susanne 
Overgaard fortæller til VenøPosten, at det 
kan betyde senere daglig levering til kun-
derne. 

Vi er ikke glemte – men står lidt længere 
nede på prioriteringslisten!
/VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 
eller info@venoekro.dk  

www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller humlum@spar.dk

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 42 42 20 38
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DET  SKER
FRED OG INGEN FARE???

Er det mon nu også tilfældet?
I januarudgaven af VenøPosten omtaltes Kystdirektoratets nye værktøj; Kyst-
planlægger. Det skal støtte kommunerne i deres strategiske planlægning af 
eventuelle beskyttelsesforanstaltninger for kyststrækningerne. Det skal ske 
som konsekvens af forventninger til klimaændringer frem mod år 2120.

Grunden til spørgsmålstegnene i overskriften og på forsiden er, at værktø-
jet for Venøs vedkommende signalerer ”meget lave risici” for oversvømmelser 
og erosion. 

Med de seneste års storme og oversvømmelser på Venø kan den 
lave risikovurdering kun undre. Man kunne ønske sig, at fagfolkene bag 
Kystplanlægger havde haft lejlighed til at besøge Venø, når højvandet har 
voldt vanskeligheder for både færgefart fra Kleppen, Venø Havn og trafikken 
på asfaltvejen.

Værktøjets anbefaling er at begrænse risici til acceptable niveauer. 
Det udtrykkes i rapporten på følgende måde: ”Accepten af en stigning i 
risikoniveauet forudsætter tilpasning gennem planlægning eller parathed i 
lokalsamfundet”. Læs rapporten her: www.kortlink.dk/2acke. 

Struer Kommune er heldigvis allerede i gang på det overordnede plan 
gennem dialoger om ændringer ved Vesterhavets indløb i Limfjorden.

Kommunen og Venøs lodsejere har en fælles opgave med at reducere 
Venøs risici. Det kan ske gennem beskyttelse og forebyggelse. Mon ikke der 
er behov for dialog - før det er for sent?
/ VenøPosten – Jan Bendix 

PLANLÆGNING  
TIL BEDRE TIDER
Venø Bussen og Venø Rejser bruger 
tiden til at planlægge det kommende 
år og er fortrøstningsfulde omkring fremtiden: Når Danmark åbner igen, vil 
der forhåbentlig atter være behov for buskørsel til nær og fjern. 

I en tid, hvor det meste af verden er lukket ned, er der i det nye rejse-
katalog primært fokuseret på dagsture og rejser i Danmark. Sidste år fik folk 
netop i højere grad end tidligere øjnene op for lokalområdet og de mange 
seværdigheder, Danmark helt generelt har at byde på. 

Venø Bussen lægger i foråret ud med ”ture ud i det blå”, som selskabet 
lancerede sidste år med stor succes. Konceptet er, at der er sørget for 
madpakke og buskaffe på en skøn bustur, hvor dog kun chaufføren kender 
dagens rute. En hyggelig måde at komme ud og se noget og snakke med 
andre, uden at skulle ind mange steder. 

Kataloget rummer dog også en lang række af de velkendte dagsture 
og rejser, hvor der er sørget for det meste. Venø Bussen følger fortsat alle 
anbefalinger fra myndighederne, og Venø Rejser giver dermed også garanti 
for pengene retur ved aflysning pga. Covid-19 retningslinjer.
/ Venø Rejser – Hanne-Dorthe Skjernaa

Foto: Venø Bussen

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
GENERALFORSAMLING 
Venø Havn indkalder til ordinær generalfor- 
samling tirsdag den 17. marts kl. 19:30 i  
Havnehuset. Generalforsamlingen gennemføres 
med dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 
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 generalforsamlingen modtages gerne og sendes 
senest den 3. marts til formand Ulf Ipsen, Nørskovvej 4a, Venø eller på 
mail til: ulfipsen@hotmail.com.

Vi håber at se mange til årets generalforsamling. Reviderede vedtægter 
gør, at alle myndige personer med folkeregisteradresse på Venø og lejere af 
bådpladser, fiskeskure og grunde har fået stemmeret. 

Indskudsbevisindehavere har fortsat stemmeret. Herved er der mange 
med stemmeret. Vi håber, I vil komme og høre vores beretning fra året, der 
er gået - og gøre jer gældende ved valg til bestyrelsen. De nye vedtægter kan 
ses på vores hjemmeside: www.venohavn.dk under protokol. På gensyn!
/ Venø Havn – Mette Jaffke

MOLEREPARATION OG SEJLRENDEUDDYBNING
Venø Havn får 125.000 kr. fra en pulje i Struer Kommune til akutte reparatio-
ner af mole og uddybning af sejlrenden. 

Status på udviklingsplanen er, at der arbejdes på dialog med fonde, for at 
få deres input til prioritering af elementerne i planen. Corona-restriktionerne 
sætter desværre begrænsninger for fysiske besøg og møder.
/ Arbejdsgruppen – Peter Petersen 

ARRANGEMENTSÆNDRINGER
Venø Musik må desværre aflyse 
Kyndelmissekoncerten den 7. 
februar. Vi har allerede fundet en 
ny dato for afholdelse af denne 
koncert, nemlig den 21. marts. 
Så hvis alt går vel, holder vi blot 
lidt forsinket Kyndelmisse i år med 
sang, guitar og orgelmusik i Venø 
Kirke. Arrangementet er - som tid-
ligere annonceret - et samarbejde 
med Venø Menighedsråd. 

Cellokoncerten med Anker 
Sigfusson programsat til den 28. 
februar udskydes til senere på året.  
Vi har endnu ikke en dato klar. 
Den kommer så snart, det er aftalt. 
Vi gør, hvad vi kan for at få den 
afholdt i indeværende sæson. 

Generalforsamlingen afholdes 
som planlagt den 28. februar  
kl. 16:00 - virtuelt. 

Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. På valg til bestyrelsen 
(punkt 5) er Ester Sagen, Lilly 
Møller, Per Mikkelsen og Axel 
Steenkjær. Alle er villige til genvalg.   

Mere herom på hjemmesiden, 
og medlemmer får direkte besked 
pr. mail. På gensyn. 
/ Venø Musik  
– Grethe Munk-Andersen

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
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BIKER-BANDEN TRÆDER I PEDALERNE
Igennem de seneste måneder er der udviklet et bandemiljø på øen. Biker-
Banden (BB) samler små 10 % af øens mænd. Der er både de hærdebrede, 
de beskæggede, de aldrende og de 
motionshungrende mountanibike-
ryttere. 

VenøPosten har identificeret Per 
Noesgaard, som leder af BB. Per har 
udlagt ruter gennem krat, skov og 
skrænter over den ganske ø.

Helt i mod BB’s strenge regler 
lykkedes det for MTB-rytter og 
VenøPostens fotograf Erling Roseth 
at få bragt BB til stop og fotografe-
ring. Fraværende BB-medlemmer 
kan glæde sig over, at de ikke blev 
tvunget ud i den uvante situation.
/ VenøPosten – Red.

DEN VAR SVÆR
VenøPostens nytårskonkurrence 
var ikke af de nemmeste. Det frem-
går af mange tilbagemeldinger og 
forsøg på at vride løsninger ud af 
venøboere rundt på øens veje og 
stier. 

Blandt de indkomne rigtige 
løsninger har redaktionen under 
cybersikre forhold udtrukket vinde-
ren, der er Søren Hindkjær - stort 
tillykke!

Gevinsten – en æske choko-
lade – stillet til rådighed af Spar 
Humlum-købmanden – vil blive 
overbragt under behørige former.

Tak endnu engang til Christian 
Dehnfeld Mortensen for fotos og 
valg af sværhedsgrad. 

Af hensyn til de venøboere, der 
måtte give op undervejs, så viser 
vi øverst den rigtige løsning – og 
takker alle, der gjorde forsøg på at 
ramme den for deres deltagelse.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth

Foto: Peter Bjerre
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DET  SKER
EU OG SMÅØERNE
I EU arbejdes der for tiden med udarbejdelse af program 
for udvikling af landdistrikterne. Det sker som en del af EU’s 
landbrugsprogram for perioden 2021-27. En ganske lille del 
af landbrugsprogrammets meget store budget stilles til rådig-
hed for landdistrikterne. Medlemslandene har mulighed for at komme med 
forslag til indholdet i det endelige program.

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) inviterede i januar øerne til 
workshop om emner, som ønskes prioriteret i de kommende programmer.

Workshoppen, der blev ledet af formand Dorthe Winther og sekretariats-
leder Lise Thillemann Sørensen, begyndte med formulering af, hvad der er 
eller bør være ønskede kendetegn for ø-livet. Figuren viser, hvad deltagerne 
nåede frem til:

I referatet fra workshoppen konkluderer SaDS:
• Workshoppen gav udtryk for en tydelig bevidsthed om øboernes eget 

ansvar for fremtiden: ”Udvikling af øerne, øget bosætning, mindre  
forurening og bedre vilkår kommer ikke af sig selv - det skal vi på øerne 
selv arbejde for!”

• Samtidig blev der peget på et behov for hjælp udefra i form af støt-
temuligheder, lovgivning, der tillader udvikling, samt facillitering af 
netværk og konsulentfunktioner på tværs af småøerne, fx til hjælp og 
rådgivning ifb. med etablering af lejeboliger, bredbånd mm.

• Øboernes eget engagement og villighed til at arbejde for fællesskabet 
og prøve nye veje var markant – som så ofte før – og det vil fortsætte!”

Forslag til indsatsområder fremsendes af SaDS til Europa-kommissionen – og 
så må vi jo håbe…
/ VenøPosten – Jan Bendix

KLART UDSYN
Med 8 års erfaring som halvtids 
vinduespudser er Malene Bille flyt-
tet til Venø Havn. 

Kontakt Malene via SMS på 41 
42 20 38 for nærmere aftale, når 
vinduerne trænger til en omgang.
/ VenøPosten – Red.

IS PÅ VEJEN
Der er nu fastlagt halvårsdatoer 
for Hjem-Is-bilens besøgsture på 
Venø. Næste gang bliver den 20. 
februar. Gå efter klokken!
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth
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DET  SKETE
AT SPISE OG DRIKKE PÅ SMÅ-Ø’SK
VenøPosten har fået adgang til et lille skrift, som i 1981 blev udgivet af Jens 
Rytter. Rytter vil af ældre ø-folk være kendt, som ”den fine, solide, engage-
rede og troværdige venøbo”. Det var Jens Rytter, som i sin tid lagde grund til 
Venø Efterskole – og dermed brød med nedgangslinjen for befolkningstallet 
og modstanden mod udvikling.

I det lille skrift har Rytter samlet særprægede opskrifter fra Sammenslut-
ningen af Danske Småøers medlemskreds. Fra Venø giver Rytter opskrifterne 
på: Skrubbebøf, Rulleål, Indbagt ål, Venøbrød, Sigtebrød, Makrel på Norsk, 
Venø-kræs, Hyldeblomstdrik og Hybenvin.

Fristet af redaktørens tidligere mislykkede forsøg på at aflokke venøboere 
deres særlige opskrifter citeres her opskriften på ”Ægte gammeldags groft 
rugbrød”:

For de af vores læsere, der ikke har murstensovn er det tilladt at bruge andre 
opvarmningsmetoder!

VenøPosten bringer fortsat gerne ø-opskrifter, så vi gentager 
opfordringen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

KRISTIAN, VENØ OG ØSTERS GÅR GLOBALT
Kristian Borbjerggaard og Venø Oysters har fået en 
af de fornemste omtaler, man kan få i det prestige-
fyldte tidsskrift National Geographic. 

Det sker i januarudgaven af bladet på rejsesiderne, hvor Kristian udnæv-
nes til ” The oyster king of Denmark” - se artikel: www.kortlink.dk/2acqx. 

Artiklen er samtidigt et elegant visitkort for Venø, der nu kommer til at 
ligge fremme på det bedre borgerskabs sofaborde rundt om i verden – og 
forhåbentlig inspirerer til både østersspisning og Venøbesøg.
/ VenøPosten – Red. 

KØBMANDSVARER  
- LIGE TIL DØREN
Købmand Lars Daugbjerg fra Spar i 
Humlum tilbyder ny service til sine 
Venø-kunder. 

Venøboerne kan få bragt køb-
mandsvarer lige til hoveddøren. 
Lars tager turen med varer til Venø 
hver mandag. 

Varer bestilles på tlf.  
97 86 11 62 eller via mail:  
humlum@spar.dk. 

Om kort tid, så bliver der 
også mulighed for bestilling via 
nethandel. Når det bliver muligt, så 
bringer vi detaljer om, hvordan det 
kan gøres.

Kontaktoplysninger findes på 
listen med praktiske oplysninger 
om åbningstider.

Det er i øvrigt Lars, der har 
leveret præmien til VenøPostens 
nytårskonkurrence, tak for det!
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik  
i december

 2020 2019
Passagerer ............ 12.766 .....15.228
Personbiler ...............8.192 ....... 8.524
Busser ........................... 358 ...........380
Lastbiler ....................... 134 ............. 80
Gods (tons) ................. 360 ............. 84
Cykler............................ 198 ...........124
Campingvogne .............. 6 ................0
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SÅ SKETE DET IGEN
Efterskolen står tom - og det uden at vi har oplevet smitte blandt elever eller 
ansatte. Men vi havde forberedt os, og derfor var alle superklare til at begyn-
de undervisningen på Google Meet efter juleferien.

Vi fastholder i et vist omfang det almindelige skema, men krydrer det med 
anderledes dage, fællessang og aftensamling.

Onsdag den 6. januar havde vi Nytårskur på skemaet. Vi bagte sammen, 
og eleverne skrev i familiegrupperne nytårstale om forskellige emner, så vi 
efterfølgende kunne klippe en film sammen med tilbageblik på 2020 og 
ønsker for 2021.

I nytårstalen, som I kan finde på skolens Facebookside, vil I kunne høre 
elevernes bud på de mange emner. Her bringer vi et udsnit - nemlig den del, 
der handler om pensionsalder:

Pensionsalderen
At gå på efterskole, 
Er ligesom at gå på pension. 
Man lærer at strikke, 
Bage kage 
Og vi er flyttet langt væk fra civilisationen. 
Vores forstander behandler os som en flok 70-årige 
Med folkedans, 
Guidede busture 
Og anekdoter fra en forsvunden ungdom. 
Efterskole eller plejehjem,
Pensionsalderen starter i en tidlig alder her på Venø Efterskole. 
Alle lider af enten 
Knæskader eller demens 
Vi drikker te og kaffe i lange baner 
Og kan aldrig finde hverken mobil eller sko
Det er rart at gå på efterskole 
Og derfor glæder vi os allerede nu
Til at gå på pension

I december nåede vi at holde rejsegilde på tilbygningen på cykelskuret og i 
januar er der også kommet spær på udvidelsen mod nord, der skal give mere 
værkstedsplads til pedellen. Begge dele glæder vi os meget over!

I denne periode har vi desuden en praktikant fra Nørre Nissum 
Seminarium. Det er David Ipsen, der havde set frem til en helt særlig 
praktikoplevelse på Venø Efterskole. Han klør på med fagkurser og projekter 
i VENØ10. David er i praktik frem til vinterferien, og vi håber, han får lov at 
møde eleverne face to face.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Foto: Venø Efterskole

Foto: Venø Efterskole

Foto: Venø Efterskole

Foto: Erling Roseth



14. februar  kl. 10:00  Gudstjeneste v/ Trine Parbo

14. februar  Input til program for Venødage

20. februar  Hjem-IS bilen kommer til Venø

21. februar kl. 10:30 Højmesse v/ Trine Parbo

23. februar kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

28. februar kl. 09:00 Gudstjeneste v/ Trine Parbo

28. februar kl. 16:00 Venø Musik - virtuel generalforsamling

Forudsat myndighedsgodkendelse: 

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00, Nørskov

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

Yoga: Tirsdage kl. 17:00 i Efterskolens hal 

FEBRUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2021 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 25. februar

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis og Erling Roseth

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

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

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 3. marts.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


