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VENØ  SOGN 

VENØ KIRKE — NU OGSÅ MED KOR 

Nye traditioner er forhåbentligt ved at blive skabt med flere kor-indslag ved 

gudstjenesterne. Vores organist, Hans Sørensen, har haft piger fra Venø i 

Struer Kirkekor. Han kender dem godt, og de kender ham godt, er den klare 

fornemmelse. Han kender deres repertoire, hvilket også gøre det lettere 

rent øvemæssigt inden en gudstjeneste. 

 Her er det blevet til tre store oplevelser de sidste par måneder. Det 

begyndte med kor i forbindelse med Allehelgensgudstjeneste den 2. no-

vember, derefter de 9 læsninger den 14. december og endelig juleaftens-

gudstjenesten den 24. december. 

 Koret har været udvidet med korkammerater fra Struer. Derudover 

har vores kirkesangere deltaget. Endelig har der været frivillig supplement 

af en enkelt kvindestemme samt 3-4 herrestemmer.  

 Der har været positiv feedback fra menigheden, hvorfor vi gerne vil 

lave det til en tradition, at vi har kor ved de tre ovennævnte gudstjenester. 

Det er også med en vis stolthed, at det kan lade sig gøre i så lille en menig-

hed. Derudover vil menighedsrådet i det nye år diskutere andre muligheder 

for kor ved kirkelige handlinger.  

 Menighedsrådet glæder sig til at tage fat på et nyt år, hvor vi kan styr-

ke allerede gode traditioner samt være med til at skabe nogle nye til glæde 

for vores sogn. Menighedsrådet ønsker alle et godt nytår med ønsket om et 

fortsat dynamisk og levende sogn. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

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

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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 VENØ I TURISMENS TEGN 

2015 har alle muligheder for at blive et godt turistår for Venø. Mange turi-

ster besøgte øen i det gamle år, hjulpet på vej af en dansk sommer, der viste 

sig fra sin bedste side. Det giver grundlag for genbesøg. Netop genbesøg 

og gerne over flere dage med ophold hos ”Bed & Breakfast”-værterne, på 

Venø Klit Camping eller ved kajerne i Venø Havn kan vi forvente med den 

indsats, der bliver gjort fra projektet: Venøturisme. 

 Med Hanne-Dorthe Skjernaa som koordinator arbejder VenøBoen og 

Venø Bussen for at sætte nye initiativer i gang, så interessen for Venø øges. 

Hanne-Dorthe har sammen med Aase Askanius fra VenøBoen besøgt 

Venøs turistaktører for sammen med dem at udvikle nye idéer til, hvordan 

der kan skabes tilbud til øens gæster. 

 Resultaterne af det hidtidige arbejde med Venøturisme bliver lagt 

frem for alle interesserede ved beboermødet, som er annonceret nedenfor. 

Resultatet af mødet indgår i planerne for det kommende års arbejde på at 

styrke turistarbejdet og dermed Venøs erhvervsliv. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

INVITATION TIL ALLE VENØBOERE 

Kom og hør om vores arbejde med at give ø-gæsterne gode oplevelser på 

Venø: Tirsdag den 3. februar kl. 19:30 i Havnehuset. Dagsorden for 

mødet: 

1. Velkomst 

2. Orientering om indsatsområder, herunder bl.a.: 

 Guider til naturoplevelser: Cykel- og vandrekort 

 Hjemmeside & kalenderfunktion 

 Officielle kalendere og online bookingsystem 

 Turudvikling/pakkeløsninger 

 Feriemesse i Herning 

 Limfjordsfortællinger  

3. ”Bordet rundt” med fokus på videndeling 

4. Afslutning. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Kaffe og kage serveres undervejs. 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

 

SE OG GÆT KONKURRENCE 

Hvor godt kender vi egentlig turisternes mål for deres Venøbesøg? Deltag i 

VenøPostens lille konkurrence. På Venøkortet, der er indlagt i bladet, skrives 

nummeret på forsidefotos på de steder, hvorfra motiverne er hentet. Det 

udfyldte kort med navn og de 15 steder angivet afleveres senest den 15. 

januar i Venø Café og Havnekiosk.  

 Blandt de indkomne løsninger med flest rigtige angivelser trækkes 

lod om en flaske rødvin. Resultatet bringer vi i februarnummeret. 

/ VenøPosten — Red. (Fotograf: Karen Damgaard) 

 

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  SKER 

SÆLERNE I DANMARK 

Maritim-Viden er en frivillig for-

ening i Hvide Sande, der afhol-

der forskellige arrangementer. I 

seneste nummer af foreningsbla-

det inviteres til foredrag om sæ-

ler. Det finder sted torsdag den 

22. januar kl. 19:30 i Fiskeriets 

Hus i Hvide Sande. 

 Museumsinspektør og lek-

tor ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i 

Esbjerg, Lasse Fast Jensen fortæl-

ler og viser film og billeder om 

sælerne i Danmark og vil i sit fo-

redrag fortælle om sælerne i de 

danske farvande. 

 Læs mere om foredrag og 

forening på www.maritim-

viden.dk. Oplyst til VenøPosten 

af Sven Bendix Pedersen 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

 

 

 

 

 

Morten Priesholm 

VENØ SVØMNING 

Svømning fortsætter efter nytår på det sædvanlige tidspunkt 

om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi 

har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svøm-

ning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Udover 

det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 

grader varmt vand og med en dybde på mellem 60 og 90 cm.  

 Priserne for at deltage i svømning er følgende: 

 Voksne: kr. 25,- pr. gang eller kr. 200,- for 10 gange ved tilmelding 

 som fast svømmer 

 Børn: kr. 15,- pr. gang eller kr. 110,- for 10 gange ved tilmelding som 

 fast svømmer  

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 10. januar. Hvis man ikke ønsker at være 

tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra gang 

til gang.  

 Efter nytår er der svømning disse 10 lørdage: 

 den 10., 17. og 31. januar 

 den 7., 21., og 28. februar 

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

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

MERE HJÆLP TIL SELVHJÆLP 

LAG Småøerne er en af de første lokale aktivitets-

grupper, der har fået godkendt sin strategi for 

hjælp til udviklingsinitiativer. Det betyder, at det  

fra januar  er muligt for venøboerne at søge om medfinansiering af op til  

50 % af omkostningerne  til gennemførelse af opgaver eller investeringer, 

der kan fastholde eller udbygge beskæftigelsen på Venø. 

 LAG Småøerne har ansat Morten Priesholm som koordinator for de 

27 danske småøers arbejde med at støtte den enkelte ansøger med at udar-

bejde beslutningsgrundlag. Morten er kendt af mange venøboere og har 

tidligere været til god hjælp for de efterhånden mange initiativer, der gen-

nem årene har fået del i de offentlige midler, der er til rådighed. 

 Strategien, der i detaljer kan læses på www.lag-småøerne.dk, giver 

bl.a. mulighed for at støtte erhvervs- og turistudvikling og samarbejdet aktø-

rerne imellem. Der er også lagt vægt på initiativer knyttet til havneudvikling, 

ligesom det er muligt at få støtte til investeringer i udstyr, der kan fremme 

handel og forretningsskabelse. 

 Alle, der har idéer til udvikling får gennem LAG Småøerne en mulig-

hed for et ekstra skub fremad, hvis ellers ansøgningerne godkendes af mini-

steriet. Brug LAG Småøerne aktivt, så Venø kan være et af de gode eksem-

pler på, at hjælp til selvhjælp fremmer ø-udvikling.  

/ VenøPosten — Jan Bendix (medlem af bestyrelsen for LAG Småøerne) Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

VENØ MUSIKFORENING 

Venø Musikforening er klar med sæson-

program 2015. Vi håber, at det vil sende 

folk af huse de fem søndage og til kon-

cert. 

 Igen denne gang har vi bestræbt 

os på at blande nyt og gammelt, og 

med mange forskellige instrumentbe-

sætninger. Det kan hænde, at vi får en 

ekstra koncert i juli, men den lader vi pt. husere som en surprice, men kom-

mer de ”to herrer” på besøg og giver koncert, kan jeg godt afsløre, at så har 

vi verdensnavne på besøg igen i Venø Musikforening. 

 Skriv gerne allerede nu de fem søndage ind i kalenderen - trykt sæ-

sonprogram følger i det nye år. 

 

Søndag den 22. februar kl. 15:15 – Nørskov 

H. C. Andersen fortolkninger m/Mette Jacobsen på flygel, Jacob Nyborg 

på tværfløje/sax og Kaj Thusgaard på bas – herefter generalforsamling 

 

Søndag den 22. marts kl. 15:15 – Nørskov 

Julia Tabakova på flygel 

 

Søndag den 19. april kl. 15:15 – Nørskov 

Linnéa Villén på tværfløjte og Manuel Esperilla (blandt andet Carl Niel-

sen fejring) 

 

Søndag den 27. september kl. 15:15 – Nørskov 

Trio SONO – Julie Meile på violin, Astrid Christensen på bratsch og Karin 

Dalsgaard på cello 

 

Søndag den 8. november kl. 15:15 – Venø Efterskole 

Klezmerduo – Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika samt sang og Henrik 

Bredholt på sopransax, dulcimer, tuba samt sang  

 

Venø Musikforening ønsker nuværende, kommende medlemmer og gæster 

velkommen til et Godt Musikalsk Nytår! 

/ Venø Musikforening — Marianne Pedersen 

 

 

FREDAGSKLUBBEN SØGER NYE KRÆFTER 

Vi inviterer forældre og andre interesserede til et møde om fremtiden i Fre-

dagsklubben. Mødet finder sted: Tirsdag den 6. januar kl. 19:30 i Venø 

Børne- og Ungdomshus. På mødet fordeler vi blandt andet årets klubaftner 

mellem os. På gensyn til mødet og et nyt fredagsklub år, 2015. 

/ Fredagsklubben — Morten Gjern og Flemming Damgaard 

VENØS SVAMPE 

 

RANDBÆLTET  

HOVPORESVAMP 

Fomitopsis Pinicola 

 

 

  

  

  

  

  

 

 Vokser på gran og el.  

 

 

RØD FLUESVAMP 

Amanita Muscaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skovvoksende.  

 Giftig 

 Meget almindelig 

 

Tekst: Søren Baggesen 

Fotos: Karen Damgaard 

Klar til næste afdeling! 
Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Viktoria Jensen 
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DET  SKER 

Færgetrafik  

i november 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 17.102 .... 17.354 

Personbiler ............. 8.444 ....... 8.410 

Busser ......................... 398 .......... 444 

Lastbiler ...................... 158 .......... 114 

Gods (tons) ............... 492 ............. 82 

Cykler .......................... 158 .......... 148 

Campingvogne ............. 6 ............... 2 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Du som er i himlen 

af Morten Sabroe 

Forlag: Politiken 

ISBN: 9788756784733 

 

På en reportagerejse for at skri-

ve om Hillary Clinton bliver Mor-

ten Sabroe trukket ind i en dra-

matisk historie om sin moder, 

som han gennem mange år 

havde et opgør med, som han 

hadede og elskede, foragtede 

og tilgav. 

Mor-søn forhold. 

NY MEDARBEJDER 

Med januarudgaven af VenøPosten si-

ger redaktionen farvel og masser af tak 

til vores trofaste superfotograf Karen 

Damgaard, der tager udenlands. Måske 

får vi beretninger fra Cuba eller Paris? 

 Gertrud Damgaard har været i 

smugtræning hos Karen, så læserne kan 

glæde sig til foto fra Venøs natur og 

øens mange aktiviteter. Tak til Karen og velkommen til Gertrud! 

/ VenøPosten — Red.  

(Foto: De to fotografer Gertrud (tv) og Karen (th) under korprøve i december) 

 

 

VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK 

Jeg vil gerne sige tusind tak for et fantastisk 2014 i Venø Café og Havneki-

osk. Jeg glæder mig til at tage fat på en ny sæson i 2015. I januar har jeg 

åbent i uge 2, 3 og 5. Tirsdag-fredag fra kl. 16:00 til 17:30. Der er lukket i 

uge 4. På gensyn og godt nytår!  

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

FÆLLESSPISNING MED BANKOSPIL 

Venø GIF inviterer alle venøboere til en hyggelig aften med fællesspisning 

og efterfølgende bankospil: Fredag den 23. januar kl. 18:00 i spisesalen 

på Venø Efterskole. Prisen for voksne er 70,- kr. og børn 30,- kr. Bankoplader  

koster 10,- kr. Drikkevarer kan købes. 

 Da vi skal vide, hvor mange vi skal lave mad til, bedes I tilmelde jer på 

GIF@venoe.dk eller til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 – en sms er helt fint. 

Hvis man kun har lyst til at deltage i bankospillet, er man velkommen til at 

møde op til dette.  

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

AFLÆSNING AF VANDMÅLER 

Husk at indberette den årlige aflæsning af vandmåleren senest den 8. 

januar ved at returnere aflæsningskortet eller sende aflæsningen på mail til 

vand@venoe.dk. Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 300, hvis indberet-

ningen ikke modtages rettidigt. Undertegnede kan kontaktes på tlf. 97 86 

84 00, hvis der er spørgsmål i forbindelse med aflæsningen. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

VENØ KLIT CAMPING 

Fra Venø Klit Camping ønsker vi alle venøboere og campister et godt nytår. 

Vi håber på endnu en god sæson med masser af turister på Venø.  

/ Venø Klit Camping — Margaret Langemose 

Foto: Jan Bendix 
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VENØSUND FÅR FÆRGELAUG 

SOM EJER 

Den 19. januar overdrages færgen 

endeligt til ”Venøsund Færgelaug”. Det 

bliver en stor dag for Venø og venø-

boerne. Kl. 16 sejles borgmesteren og 

Byrådet ind i Venø Havn. Det skal selv-

følgelig fejres i Venø Café og Havneki-

osk med kaffe og kage. Færgelauget inviterer derfor alle medlemmer og 

venøboere, der har lyst og tid til komme forbi en times tid og på den måde 

være med til at gøre dagen ekstra festlig. 

 Som I jo nok ved brændte færgeskuret ned i sommer. Nu er skuret 

næsten blevet klar til at modtage gæster og venner igen. Ø-pedellen har 

været ”all over the bloody place” sammen med den lokale håndværker og 

raske ø-folk. Nu mangler vi bare rengøringen, og den tager vi lige efter nyt-

år. 

 En stor tak til alle de venøboere, der har været med til at passe og se 

efter den gamle færge i årets løb. Uden jeres hjælp var det ikke gået. Vi skal 

alle huske på, at uden den lille færge, kan vi ikke komme til og fra øen, når 

den store færge skal repareres.  

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen (forkortet af red.) 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Venøsund Færgelaug afholder generalforsamling i Venø Café og Havneki-

osk onsdag den 4. februar kl. 19:15. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent 

5. Valg af formand 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer  

(Axel Steenkjær og K.C. Olsen er på valg) 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt. 

 

NB! Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være be-

styrelsen i hænde senest onsdag den 21. januar. 

 Venø Bussen tilbyder gratis bus fra Venø Færgen kl. 19:00 til Havne-

huset og retur fra Havnehuset kl. 21:15. Husk tilmelding på  

info@venoesund.dk senest søndag den 1. februar. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR 
 
 

Galleri KK 
 

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

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 
 

 

 
 

Venø kartofler & lam 
 

Salg af kartofler, lammespegepølser  
og frosset lammekød i forskellige  

udskæringer. 
 

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

 
 

 

 
 

Venø  Café  og  Havnekiosk 
 

Åbningstider:  
Tirsdag til fredag kl. 16:00-17:30 

Lukket i uge 4. 
 

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 

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

4. januar  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

6. januar kl. 19:30 Fredagsklubmøde, Børnehuset 

8. januar  Sidste frist for aflæsning af vandmålere 

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

18. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

19. januar  ca. kl. 16:00 Venøsund Færgelaug, overdragelse af Venøsund, 

  Venø Havn 

20. januar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Per Mikkelsen 

23. januar kl. 18:00 GIF: Fællesspisning med bankospil, Efterskolen 

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

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). 

 

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 10., 17. og 31. januar kl. 13:00 

VENØ  I  JANUAR 

 
 
 
 

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

senest den 24. januar 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

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

Foto: Karen Damgaard 


