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VENØ  KIRKE 

AT VÆRE UDVALGT TIL AT LEVE 

De fleste af os har nok i julen igen hørt juleevangeliet. Og hvis der er noget 

kirken skal gøre, så er det at gentage sine fortællinger. Kirken er vores kol-

lektive historie og fælles hukommelse, og julens fortællinger, som jo bliver 

ved til og med Helligtrekongers søndag i begyndelsen af januar, vil have os 

til at huske, hvordan det hele begyndte.  

 Det er ikke for meget sagt, at juleevangeliet er en af verdenshistori-

ens største fortællinger. Det er en grundlæggelsesfortælling, og den stråler 

med et uudslukkeligt lys. Der er en særlig glans og udstråling i fortællingen 

om det lille spæde og nyfødte barn i krybben, som ender med at blive ver-

dens frelser. Med Jesu fødsel synger og bruser der toner ud i den skabte 

verden som fra et kæmpemæssigt symfoniorkester, fra øverst til nederst og 

overalt er der englesang, både for hyrderne på marken og for os, der lever i 

dag, så at rummet mellem himmel og jord opfyldes af ét stort juleoratorium. 

Med Jesu fødsel blev jødedommens gamle stjerne, Jacobstjernen, overstrå-

let af en ny stjernesol, af et lys, der fødes i den dybe julenat; et lys som er 

stærkere end alle mørkets, dødens og ødelæggelsens kræfter, og som kan 

overvinde alt. 

 Har man én gang hørt juleevangeliet, så kan det altid hentes op igen 

fra bevidsthedens dyb. Og give et glimt af håb, et glimt af, at der er en an-

den virkelighed, ligegyldigt hvor rodet og umuligt livet end kan tage sig ud 

for en. Det kan give en troen tilbage på, at man er udvalgt til at leve.  

 Der er så mange ting, der kan tage den tro fra os. Når vi rammes af 

mismod, når nogle af vore kære dør, eller når vi kludrer i det, og tingene 

kæntrer for os. Så står vi i fare for at miste troen på, at vi er udvalgt til at le-

ve. Når bekymringer og sorger af mange forskellig slags trykker os ned og 

tager fremtidsforventningerne fra os. Det er der ingen voksne og heller in-

gen børn, der slipper for.  

 Da kan juleevangeliet og lyset herfra få os til at holde ud, dér hvor vi 

måske synes, at alle veje er lukkede. Som de ord og billeder, juleevangeliet 

er, da kommer det med et budskab om, at der er en glæde, og der er et 

håb, der er en tro og et lys, som intet i verden kan få bugt med. Ordene om, 

at Gud i barnet i krybben selv er trådt over tærsklen til vores verden. 

 På den måde er juleevangeliet som et lys, der tændes bag vore øjne, 

så vi ser, at der er en himmel over vores liv, at der er en virkelighed, som er 

større end den dagligdag, vi nemt bliver indsnævret i. Juleevangeliet rejser 

en himmel over vores liv, giver det højde, bredde og vidde, så vi kan få et 

glimt af Guds store virkelighed. 

 I juleevangeliet bliver vi – hver især af os – udvalgt til at leve. Jule-

evangeliet er vores ledestjerne, som vil lyse for os ganske uanset, hvor 

mørkt det bliver. Derfor er juleevangeliet også altid vores begyndelse. 

/ 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 

Nielsen, daværende direktør for Ny Carlsberg Fon-

den. Han blev vores kunstneriske vejleder. Udover 

donationen af Knud Aggers ”Stenbillede” donerede 

fonden også en bronzeskulptur ”Daniel i løvekulen” 

af Mogens Bøggild. Skulpturen skal stå udenfor kir-

ken. Derudover blev arkitekt Dan Ljungar fra arkitekt-

firmaet Bonde og Ljungar sat på opgaven. Dan Ljun-

gar er bl.a. kendt for sin indretning af Middelhavsho-

risonten på Glyptotektet i København.  

 Det har været en lang proces, men gavnlig på 

flere måder. Det begynder måske lidt flyvsk, alt skal 

mere eller mindre laves om, men i procesforløbet 

lærer man også at sætte pris på de kvaliteter kirken 

har, så det er endt ud med en nænsom renovering 

og nyindretning. Med de mange års arbejde med 

projektet bliver det også lettere for omgivelserne at 

vænne sig til omforandringerne. Der vil altid være 

reaktioner, når en kirke ændres. Der er ofte forbun-

det oplevelser og følelser med kirken. Der er man 

døbt, konfirmeret eller viet, og man synes, det skal 

vedblive at være som det altid har været. Det samme 

gælder for besøgende. Den er så hyggelig den lille 

kirke, det må I ikke ændre. Derfor møder vi heller ikke 

den modstand som i starten. Så de mange år med at 

nå frem til det endelige resultat, har i stedet medfødt 

spørgsmål, om vi ikke snart skulle i gang.  

 Vi håber på en god licitation og forventer at 

påbegynde renoveringen i det nye år, så vi kan være 

færdige til sommerferien. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEN VISER VEJ 

To nyopsatte vejvisersten er sat op ved indgangene 

til henholdsvis Venø Kirke og til Præstegårdsskoven. 

Den første har erstattet et af de traditionelle tavleskil-

te, den anden vil formentlig åbne for en øget brug af 

det lille velplejede skovområde nord for kirken. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

RENOVERING AF VENØ KIRKE  

– KLAR TIL GENNEMFØRELSE 

Viborg Stiftsøvrighed har godkendt en indvendig 

istandsættelse af Venø Kirke. Til grund for afgørelsen 

er udtalelser fra kgl. bygningsinspektør Niels Vium, 

museumsinspektør Sissel Plathe, Nationalmuseet og 

Kirkeministeriets varme-, energi- og varmekonsulent 

Poul Klenz Larsen. Der er lagt vægt på, at der er tale 

om et smukt gennemarbejdet projekt i alle helheder 

og detaljer. Men vi er dog stadig ikke i mål, da der nu 

forestår en licitation.  

 Vi har 4,1 mio. kr. at gøre godt med. 2 mio. kr. 

er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine  

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål/Den A.P. 

Møllerske Støttefond, mens de 2,1 mio. kr. er et 

Stiftsmiddellån. Oprindeligt var budgettet på ca. 6 

mio. kr., men det beløb har ikke været muligt at ind-

samle. Struer Provsti øgede dog deres bevilling med 

0,5 til 2,1 mio. kr., således at det blev muligt at skabe 

en helhed af indretningen i kirkerum og våbenhus. 

 Det, man vil opleve efter renoveringen, er, at 

kirken udadtil vil være næsten den samme som i dag. 

Dog skal indgangsdøren gøres højere og bredere. 

Indvendigt i våbenhuset skal loftet gå op i kip og 

man skal ikke længere gå foroverbøjet for at komme 

under bjælkerne. Der skal være ens klinkegulv fra 

indgang og til koret. Gulvniveauet skal være plant 

imod nu syv forskellige niveauer. Det har været vig-

tigt for os at bedre adgangsforholdene for gangbe-

sværede og kørestolsbrugere, både ved kirkelige 

handlinger, men også for de mange besøgende til 

kirken. Om sommeren besøges kirken ofte af 2-300 

mennesker om dagen. Der kommer nye bænke, som 

vil være mere siddevenlige end de nuværende. Der 

kommer ny almen belysning, mens den gamle lyse-

krone skænket af overlæge Billmann, vil blive forsy-

net med levende lys og komme til at hænge over 

døbefonden. Der kommer et nyt alterbillede 

”Stenbillede” af Knud Agger. Det er fra 1970 og ma-

let på Venø, hvor Knud Agger gennem mange som-

re opholdt sig i sit hus på Havstokken. Der kommer et 

nyt alterbord og knæfald. Prædikestolen sænkes. Nyt 

energivenligt varmesystem installeres. Når orglet spil-

ler, vil det have mere klang og dybde, da det tilføres 

en subbas. 

 Renoveringstankerne begyndte for lidt over 10 

år siden, hvor vi kontaktede Hans Edvard Nørregaard 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

VENLIGE – ÅBNE, MEN SKY 

Sådan opfatter Enrico Sisman Geruasio mødet med 

danskerne. Siden august har Enrico været udveks-

lingsstudent i et Rotary-program i Struer – og i den 

sidste måneds tid her på Venø, hvor han skal være 

frem til marts. 

 Sønderskovfolket huser Enrico, som et af de tre 

værtspar, der har åbnet deres hjem for den 17-årige 

brasilianer. I Brasilien bor Enrico med sine forældre i 

staten Pernambuco i det nordøstlige ”hjørne” af lan-

det. 

 Hjembyen hedder Caruaru og har 

små 400.000 indbyggere, så Struer er 

”meget lille” for bymennesket Enrico.  

Byen er kendt for tekstilindustri og om-

rådet for kvægdrift. 

 Enrico gennemfører hele skoleåret 

på Struer Statsgymnasium, hvor han  

følger undervisningen i en STX-klasse i  

øvrigt sammen med Anders Gjern her  

fra øen.  

 Skolesystemet i Brasilien er meget 

anderledes end i det danske fortæller Enri-

co til VenøPosten. Fx så indgår pc eller tablets ikke i det daglige. Det udstyr 

har eleverne hjemme, men ikke i skolen. Der er det bøger, masser af bøger, 

som giver grundlaget for læringen. Skolesystemet er også kendetegnet ved 

mange og dyre privatskoler ved siden af de offentlige. Det er ikke karakte-

rerne fra skolerne, der giver adgang til universiteterne enten i Caruaru eller 

i statens hovedstad, Recife. Den studerende skal gennem en særlig prøve, 

som afholdes af universitetet. Enrico er endnu ikke sikker på, hvilket studi-

um, han skal vælge efter sin skoletid. Han hælder til enten International 

Business eller jurastudiet.  

 Enrico har været glad for den venlighed, han har mødt hos dansker-

ne, hvad enten det har været værterne, lærere eller skolekammerater. Han 

undrer sig over den skyhed, han har oplevet i sine kontakter. Til trods for, at 

de fleste, han har mødt, er engelsktalende, så ”går danskerne ikke lige til 

den”. 

 Det, der har gjort størst indtryk har været vejret. Normalt går Enrico 

rundt i 23–35 graders varme, men de danske temperaturer og regnvejret er 

kommet bag på ham. Det gør de fredelige forhold, de unges frihed og uaf-

hængighed af forældre også. Under sit ophold – og også på gymnasiet – 

har Enrico haft mulighed for at fortælle om sit hjemland. Ind i mellem forsø-

ger han sig på dansk, som han - beskedent udtrykt - ikke synes er ”særlig 

nemt”. Hvad mon han fortæller om Venø med sine 200 indbyggere, når 

han er tilbage i sit Brasilien med sine 200 mio.? 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØS BLADE 

Så har VenøPostens fotograf igen 

haft travlt. Denne gang har Ger-

trud Damgaard set på blade på 

de mest almindelige træer, som 

Venø kan fremvise. VenøPosten 

vil i de kommende udgaver gen-

give resultatet af Gertruds ”jagt” i 

Venøs natur. 

/ VenøPosten — Red. 

 

STILK-EG 

Quercus robur 

Et stort, løvfæl-

dende træ med 

en bred, kegle-

formet krone. 

Bladene er om-

vendt ægforme-

de med et par 

"øreflipper" ved 

enden af stilken, og med 3-5 

par brede, afrundede lapper. 

Oversiden er mørkegrøn, mens 

undersiden er lysegrøn.  

 

VORTE-BIRK 

Bétula verrucósa 

Et stort, løvfæl-

dende træ med 

en åben og ku-

plet eller over-

hængende kro-

ne. Bladene er 

ægformede eller 

næsten ruder-

formede med ru overside og 

takket rand. Oversiden er friskt 

grøn, mens undersiden er lidt 

lysere. 

 

Fotograf: Gertrud Damgaard 

Kilde: Wikipedia 

Foto: Jan Bendix 
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PROJEKTSKUB! 

VenøBoens seneste indsats for at fremme turistarbejdet, Venø-

turisme, version 2, har fået endnu en økonomisk saltvandsind-

sprøjtning. I december har projektet sammen med tre andre 

LAG-støttede projekter fået midler, så indsatsen kan finansieres 

fuldt ud. Formålet med projektet er dels at medvirke til, at flere turister besø-

ger Venø, og at øens turistaktører får en bedre omsætning og indtjening. 

 Venøturisme, version 2, er koncentreret om udarbejdelsen og præ-

sentation af flere tilbud til turisterne, guidetræning, rådgivning og generel 

markedsføring - eksempelvis gennem deltagelse ved ”Ferie for alle” i Her-

ning og samarbejdet med Struer-Egnens Turistforening.  

 Finansieringen giver os mulighed for fortsat at benytte Hanne-

Dorthe Skjernaa (hd@venobussen.dk, tlf. 97 86 81 00) til projektet, så kon-

takt Hanne-Dorthe med idéer og ønsker, der kan fremme projektets formål. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

MOBIL GUIDE TIL VENØ 

Et af de projekter, der i øjeblikket optager Venøturisme, er 

udvikling af en Venø App til både iPhone og Android. Som 

tidligere nævnt her i VenøPosten er projektet udsprunget af 

et kursus udbudt via Aarhus Universitet med en vejleder og to 

studerende. 

 Kurset koncentrerede sig primært om den rent tekniske 

del, og resultatet blev derfor lidt af en tom skal. Venøturisme 

er derfor i dialog med de to studerende for at få gjort app’en 

klar til offentliggørelse med alle relevante interessepunkter, 

tekster og billeder. 

 På app’en skal der være et kort, der viser den øjeblikkeli-

ge placering. På kortet lægges en række interessepunkter ind - 

fx Venø Kirke - med mulighed for at klikke sig videre til ekstra 

information. På app’en er der nogle sider, hvor der indlæses 

en webside (fx med aktuel kalenderfunktion), mens andre er 

statiske med en fast tekst. Dertil er der mulighed for sprogvalg, 

så de centrale tekster også kan læses på tysk og engelsk.  

 Efterfølgende vil vi gerne udvide app’en med mulighe-

den for en skattejagt til børnefamilier, hvor man har et start-

punkt med en opgave og så løbende får tildelt opgaver un-

dervejs. Dette vil give Venø et godt tilbud til de børnefamilier, 

der besøger øen. 

 Tanken bag app’en er, at den skal være et supplement 

til de forskellige turistfoldere og til hjemmesiden, som mange 

turister ofte ikke besøger, når de først er ankommet til øen. 

App’en kan turisterne fx downloade på færgen og have med 

(på telefonen), når de bevæger sig rundt på øen.  

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på projektresultat. 



6  

 

 

VENØFORTÆLLINGER: "ET HELT LIV PÅ VENØ" 

Med ønsket om et godt Nytår indbyder VenøBoen til et par 

hyggelige timer i selskab med Inga Mygind. 

 Denne aften bliver der rig lejlighed til at få fortalt,  

hvordan Inga har oplevet at være venøbo stort set hele sit liv. 

 Alle er velkomne i Havnekiosken torsdag den 21. januar kl. 

19:30. Der serveres kaffe/the - entre gratis. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

VENØBORG OG FIRBJERGSANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationerne bag Venøs to kendte ferielejre, Venøborg og Firbjergsan-

de har taget imod indbydelsen til at medvirke i Venøturisme-projektet. I ja-

nuar og februar vil bestyrelserne bag lejrene drøfte, hvilke muligheder, lejre-

ne skal kunne tilbyde sine gæster i de kommende år. 

 For Venøborgs vedkommende drejer det sig bl.a. om lejrens brug i 

forbindelse med Venøtårnet og med GEOPark-projektet. GEOPark-projektet 

er et fællesprojekt mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner og har til 

formål at skabe interesse for lokalområdet på grund af dets særlige geologi-

ske karakter.  

 Firbjergsande har udfordringer med hensyn til vedligeholdelse og 

også ønsker om at kunne dele lejemål mellem flere grupper på samme tid. 

 For begge lejre indgår der overvejelser om større fornyelser af ejen-

dommene, så de forbliver attraktive opholdssteder i de kommende mange 

år. 

 Lejrene er med til at gøre Venø kendt som turistmål. Størstedelen af 

børn og unge (og nu også voksne) i det gamle Ringkøbing Amt har på et 

eller tidspunkt været på lejr her på øen. Det håber vi, at de kommende ge-

nerationer også får mulighed for. 

/ VenøPosten — Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR 
 
 

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. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Havnekiosken 

 
Åben mandag-torsdag fra  

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

 
Lukket i uge 4 og 7. 

 
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 

 
Lukket i januar, februar og marts. 

Åbent mod forudbestilling af selskaber.  
 

Tlf. 97 86 80 06  
venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

VENØ MUSIKFORENING  

Programmet for 2016 ligger klar – altså næsten klar  

– og vi sender programmet ud med VenøPosten i februar. Allerede nu kan 

vi løfte sløret for de fire koncerter, som p.t. er planlagt for det kommende år. 

Koncerterne gennemføres på Nørskov: 

Fra øens musikforening skal der også lyde et rigtig godt nytår til alle  og tak 

for opbakning i året, der gik. Vi ses og høres ved til levende musik.  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen 2016 afholdes i Havnekiosken onsdag den  

10. 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 et bestyrelsesmedlem (Finn Husum er på valg)  

6. Valg af formand 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

NB! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty-

relsen i hænde senest mandag den 25. januar. 

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

Havnekiosken og retur til færgen kl. 21:15. Tilmelding til bus på  

info@venoesund.dk senest tirsdag den 9. februar. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkjær Sørensen 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Profeterne i  

Evighedsfjorden 

af Kim Leine 

Forlag: Gyldendal, 2012 

ISBN-13: 9788702109030 

 

En nyuddannet præst kommer 

til Grønland og møder kulde, 

druk og råddenskab. Efterhån-

den nedbrydes hans idealisme 

og drøm om forandring.  

 Bogen efterlader mange 

tanker om vores behandling af 

grønlænderne og det grønland-

ske samfund.  

 

Bedømmelse: 4 stjerner. 

Søndag den 13. marts  

Jørgen Anker Jørgensen, tidligere 

sognepræst på Venø. Carl Nielsen 

og Højskolesangbogen. 

Foreningens generalforsamling af-

holdes i forlængelse af koncerten.  

Søndag den 10. april  

Klavertrioen 2+1: Ian van Rensburg, 

violin, Eugene Hye-Knudsen, cello og 

Anne-Marie Meineche. 

Søndag den 25. september  

Kælderjazz: Espen Just, solo. 

Søndag den 20. november  

Bodil Heister og Idil Alpsoy: Pianist 

og mezzo sopran. 

Foto: Venøsund Færgelaug 



8  

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 

 

DET  SKETE 

BOLVÆRK GØR LANDGANG 

En uheldig manøvre fik bragt bol-

værket på Kleppen ud af fatning. Det 

måtte en tur på asfalten. Heldigvis 

førte uheldet ikke til skade på fær-

gen, så driften fortsatte efter planen. 

Alt er nu igen på sin rette plads. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

HERRELØSE CYKLER… 

Færgefolkene oplyser, at to herreløse 

cykler bliver fjernet fra stativerne ved 

færgelejet på Venø, hvis de ikke 

snart finder deres rette ejermænd 

eller  

-damer. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

JULEFORBEREDELSER I HAVNEKIOSKEN 

Der var lagt op til en børneeftermid-

dag, men det blev nu mest til almin-

delig voksenhygge i forbindelse med 

kagebagning og juledekorationsbyg-

geri.  

 Karina (billedet) fik hjælp fra 

mange voksne til kuglefremstilling 

og efterfølgende spisning. Det lidt 

skuffende børnefremmøde fik arran-

gørerne til overveje eventuel genta-

gelse i det nye år. 

/ VenøPosten — Red.  Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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 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 

DET  SKER 

SVØMNING 1. HALVÅR 2016 

Svømning fortsætter i det nye år på det sædvanlige tidspunkt 

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

har svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning 

er for alle aldersgrupper. Udover det store bassin kan vi også 

benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand og med en dybde på mel-

lem 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 8. januar.  

 Hvis man ikke ønsker at være tilmeldt som fast svømmer, skal man 

blot møde op i svømmehallen fra gang til gang. Det er en fordel, at så man-

ge børn som muligt er tilmeldt som faste svømmere, da det udløser et til-

skud fra Struer Kommune til Venø GIF. 

 Og til sidst skal der lyde en opfordring til alle venøboere om at kom-

me til svømning én eller flere gange, så Venø GIF kan opretholde tilbuddet 

om svømning.  

 Der er svømning disse 10 lørdage: 

 Den 9., 16. og 23. januar 

 Den 6., 13., 20. og 27. februar 

 Den 5., 12. og 19. marts 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

SE OG GÆT KONKURRENCEN 

Endnu en gang udfordrer vi læserne om kendskabet til deres egen ø. Den-

ne gang drejer det sig om husnavne. Husene befinder sig rundt om på øen. 

Hvor godt kender vi dem egentlig?  

 Deltag i VenøPostens lille konkurrence. På Venø-kortet, der er indlagt 

i bladet, skrives forsidefotoenes numre på de steder, hvorfra motiverne er 

hentet.  

 Det udfyldte kort med navn og de 12  

steder angivet afleveres senest den 15. januar 

i Havnekiosken. 

 Blandt de indkomne løsninger med flest 

rigtige angivelser trækkes lod om en flaske rød-

vin. Resultatet bringer vi i februarnummeret.  

/ VenøPosten — Red.  

 

 

 

(Forsidefotos: Gertrud Damgaard) 

BANKOSPIL OG  

FÆLLESSPISNING 

GIF inviterer til bankospil og fæl-

lesspisning fredag den 29. ja-

nuar kl. 18:00. i spisesalen på 

Venø Efterskole. 

 Pris for mad: 70 kr. for voks-

ne, 30 kr. for børn. Pris pr. spille-

plade 10 kr. Øl, vin og sodavand 

kan købes til rimelige priser . 

 Vi glæder os til at se jer. 

Tilmelding senest tirsdag den 

26. januar til GIF@venoe.dk eller 

til Dorte på tlf. 23 95 34 97 -SMS 

eller ring. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

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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DET  SKETE 

NYT ÅR OG HALVVEJS 

Her kommer en lille nytårshilsen fra Venø  

Efterskole.  

 Nytåret nærmer sig, og selvom vi ikke er halvvejs i efterskoleåret, er 

det nu alligevel et godt tidspunkt at gøre en lille status. Vi har i år et meget 

behageligt elevhold, der gerne vil hinanden, skolen og øen. Det betyder 

ikke, at vi helt slipper for at rette de unge lidt til fra tid til anden, men meget 

kan lade sig gøre, når man vil projektet. ”Intet er umuligt for den, der bærer 

viljen i sit hjerte”, som ræven siger i Saint-Exupérys ”Den lille Prins”.  

 Når jeg siger, at de vil øen, så er det ikke bare for at glæde øboerne, 

det er fordi vores elever taler meget om besøget til Venøkaffe (nogle holder 

fast i relationen efterfølgende!), og de mener det, når de efter sangaftenen 

siger, at sådan en aften skal vi også have i foråret og her senest, var der stor 

glæde ved at holde julebingo med de fremmødte øboere. Udover at være 

en hyggelig eftermiddag skal det her nævnes, at vi fik samlet ca. 1.300 kr. 

ind til julehjælpen!  

 Her i de mørke vintermåneder er Musiklinjen i gang med at udvide 

repertoiret og skal efter jul bl.a. arbejde i studiet, Forfatterlinjen er gået i 

gang med det store bogprojekt, Surf og Sejlads er i gang med teorien til 

duelighedsbevis og Natur og Friluftsliv er helt bogstaveligt til lands, til 

vands og i luften med o-løb, dykning og klatring.  

 Så tak for i år til alle jer, der på hver jeres måde er en del af eftersko-

len. De bedste nytårshilsner  

/ Venø Efterskole — Nikolaj Terp 

 

 

TAK TIL EFTERSKOLEN 

Det var en god idé med Bingo om eftermiddagen, så børnene kunne være 

med. Gevinstbordet var overvældende, afviklingen forbilledlig, og børn og 

voksne morede sig lige godt. Kaffen, æbleskiverne og kagerne smagte for-

træffeligt. Så tusind tak for en hyggelig gang Bingo. 

/ Inge og Søren Baggesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maries Venø 

Første søndag i advent med gløgg og 

æbleskiver. 

Fotos: Jan Bendix 
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VENØ  FÆRGEFART 

FÆRGENYT OG -NYTÅRSHILSEN 

Venø Færgefarts besætning vil gerne benytte lejligheden til at takke for de 

mange gode stunder, venlige smil og påskønnelser til vagtstuen, som er 

blevet os tildelt i 2015. Vi sætter stor pris på den gode relation til færgens 

brugere og vil gøre vores bedste for at yde en serviceminded overfart. 

 

Takster 

2015 blev året, hvor vi fik tildelt et beløb på kr. 239.000,- til nedsættelse af 

godstaksterne. Beløbet er bl.a. blevet brugt til fjernelse af godstaksten og 

nedsættelse af priserne på lastbiler til stor glæde for øens erhverv og andre 

interessenter. I 2016 bliver det så de øvrige takster, som får et tilskud til pris-

nedsættelse. Regeringen har afsat 80 mio. årligt til formålet, og beløbet skal 

fordeles mellem landets øer.  

 Vi forventer af kende beløbsstørrelsen til Venø Færgefart i løbet af 

foråret, hvor der også medfølger betingelser, vi kan nedsætte taksterne 

efter. Vi er i dialog med VenøBoen om mulige scenarier, og vi holder for-

eningen informeret, når der foreligger noget mere konkret.  

 

Ændringer af sæsonkortmærker 

Fra næste sæson (2017) forventer vi at ændre layout på sæsonmærket til 

bilerne, således at de bliver anonyme. Sæsonmærket skal monteres i bilens 

forrude, så den er synlig for personalet på færgen.  

 De flytbare kort, som I kender i dag, vil blive udskiftet i løbet af januar 

måned. Udskiftningen vil ske på færgen i takt med at I passerer færgen. De 

nye flytbare kort forbliver jeres, i den tid I har sæsonkort. Kortet skal registre-

res i billetmaskinen, hver gang I sejler til Venø. Hvis kortet ikke medbringes, 

opkræves der for en overfart. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

Færgetrafik  

i november 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ............ 15.900 ..... 17.102 

Personbiler ............. 8.044 ....... 8.444 

Busser .......................... 452 ........... 398 

Lastbiler ........................ 90 ........... 158 

Gods (tons) ................ 164 ........... 492 

Cykler ........................... 154 ........... 158 

Campingvogne ............. 6 ................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

VENØPOSTEN FÅR  

FLYVENDE MEDARBEJDER 

Niels Villadsen, Havstokken 22, 

har med baggrund i flyvecertifi-

kat fået mulighed for at se på 

Venø ovenfra.  

 Første ”skud” følger her – 

VenøPosten siger tak og ser frem 

til de næste ture over vores områ-

de. God vind! 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

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

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

8. januar  Tilmelding til Venø Svømning 

10. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

15. januar  VP nytårskonkurrence afleveres i Havnekiosken 

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

19. januar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 

21. januar  kl. 19:30 Venøfortællinger, Havnekiosken 

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

29. januar kl. 18:00 Banko og fællesspisning, spisesalen på Efterskolen 

  (tilmeld. 26/1) 

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

 

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 Svømning: Den 9., 16. og 23. januar kl. 13:00 

VENØ  I  JANUAR 

 
 
 
 

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

senest den 22. 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  
 
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 


