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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 Kirsten Yde 
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk

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

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 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

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

VENØ  KIRKE
STATISTISKE OPLYSNINGER VED NYTÅRSTID
For godt fire år siden bestemte daværende biskop over Viborg Stift, Karsten 
Nissen, at kirkerne i hans stift skulle tælle det antal kirkegængere, der kom-
mer til gudstjenester, begravelser/bisættelser, bryllupper, kirkekoncerter og 
andre kirkelige arrangementer. En biskop har som stiftets tilsynsførende be- 
føjelse til at træffe en sådan beslutning, og den blev truffet med udgangs-
punkt i den anskuelse, at hvis folkekirken ikke selv tæller, så er der andre, 
aviser og medier, der tæller for den! Og vil de tegne et retvisende billede? 
Derfor mente Nissen, at kirken selv skulle foretage optællingerne.

Desuden anførte han, at folkekirken som offentlig institution intet har at 
holde hemmeligt, så derfor skulle de tal, der ligger i spørgsmålene: Hvor? 
Hvornår? Hvor mange? være frit tilgængelige. Ikke alle biskopper delte den 
gang det synspunkt og gør det fremdeles ikke, for hvorfor skal man bøje sig 
for Talmajestæten? Som den store, danske teolog Søren Kierkegaard givetvis 
ville have vrisset til den form for tælleri, men efterhånden er det vistnok kun i 
to af landets 10 stifter, hvor man ikke tæller.

Siden 1. april 2013 har vi også her i Venø sogn optalt kirkegængerne, for 
vi hører under Viborg Stift. Det første år talte vi tillige alle de mange løbende 
rundvisninger, men det er hvert år så mange, at vi de efterfølgende år nøje-
des med at tælle alle kirkelige handlinger - herunder også de om sommeren 
velbesøgte seks koncerter med solnedgangsmusik. 

Hvordan ser tallene så ud? Hvis vi koncentrerer os om de kirkelige hand-
linger i kirkeåret 2017 fra 1. søndag i advent 2016 til sidste søndag i kirkeåret 
2017, så har der i alt været 79 handlinger/arrangementer i Venø Kirke. Det 
samlede antal deltagere har været 2.324. Gennemsnitligt har der altså været 
29,4 deltager til hver en offentlig sammenkomst i kirken. 

Ser vi bort fra koncerter, vielser, lørdagsdåb og bisættelser, så er der ble-
vet holdt 67 gudstjenester i det forløbne kirkeår, og til dem har der været 
1698 kirkegængere. I gennemsnit 25,3 deltager til hver gudstjeneste. 

Ser vi desuden bort fra de ungdomsgudstjenester, vi hvert år holder for 
Venø Efterskole og for sommerens lejrskoler med FDF’ere og spejdere samt 
ekstra julegudstjenester for institutioner fra Struer, så lander vi på 57 guds-
tjenester med i alt 1154 kirkegængere. Det svarer til 22,4 kirkegænger i gen-
nemsnit pr. gudstjeneste i 2017. 

Man kan knytte adskillige flere kommentarer til disse tal for Venø sogn, 
men da vi i Menighedsrådet tilhører den type, der lige som Kierkegaard ikke 
er rasende forgrint af at bøje sig for tallenes majestæt, kan det være nok at 
anføre, at i en given situation, hvor den til en hver tid siddende biskop over 
Viborg Stift måske pga. nedskæringer eller omfordeling af gejstlige resurser 
overvejer en ændring af præstekaldet på Venø, så taler optællingen på Venø 
sit gode og klare sprog.
/ Ove Bjerre-Pedersen og Per Mikkelsen
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APOSTLEN
”ZELOTES”

VENØ  SOGN

Apostlen Simon Zelotes var en lidt 
mystisk person, som der ikke er 
fortalt så meget om i legenderne. 
Skulle have udvist intens loyalitet 
med Jesus. 

Nogle udsagn går på, at han 
muligvis tilhørte en oprørsgruppe 
ved navn Zeloterne (deraf efternav-
net). Zeloterne kæmpede mod den 
Romerske overmagt. 

Har missioneret i Ægypten og 
Persien, hvor han i år 65 led martyr-
døden.

Ifølge legenderne blev han savet 
midt over. 

Hans kunstneriske attribut er en 
sav.

Tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Mortensen

NYTÅRSKUR
Efter gudstjenesten den 1. januar kl. 14:00 
bydes der på kransekage og bobler, hvor vi kan 
ønske hinanden godt nytår.
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

NYTÅRSHILSEN
Venø Menighedsråd vil ønske alle et godt nytår. I 2018 vil vi fortsætte det 
gode liv, der er i kirken. Som skrevet på side 2 er der fin opbakning til de 
kirkelige handlinger. Dette forår vil også være præget af de syv konfirman-
der, der skal konfirmeres den 27. april. De er flittige til at komme i kirke, og 
når der er brug for deres hjælp, stiller de sig beredvilligt til rådighed. Stor tak 
herfor.

Restaureringen skal færdiggøres inden konfirmationen. Hvis vi kan få god-
kendt vores brostensbelægning, vil vi også gerne have den færdig. Men der 
kan let være en sagsbehandlingstid på tre måneder, og i så fald kan det kom-
me til at knibe.

Menighedsrådet vil altid være imødekommende for input eller forslag fra 
sognet. Alle er velkomne hertil.
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

Karins værksted
Glimt fra konfirmandforberedelsen 
lørdag den 16. december, hvor de syv 
2018-konfirmander malede minialter-
tavler i ”Karins værksted”.

Fotos: Per Mikkelsen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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VENØSUND FÆRGELAUG 
Indkalder hermed til ordinær generalforsamling 
tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:15 i 
Havnehuset på Venø Havn.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesformand. Bjarne Tingkær Sørensen er på valg.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Finn Husum og Jan Schou Møller er 

på valg.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.

/ Venøsund Færgelaug - Bjarne Tingkær Sørensen

VENØDAGE MED GRATIS FÆRGE
Igen i år har Struer Kommune efter ønske fra VenøBoen givet 
tilladelse til, at det ekstra tilskud, der er givet fra Staten til færge-
drift, benyttes til at vise, hvad Venø kan tilbyde sine gæster. 

Med gratis færge i dagene fra Palmesøndag den 25. marts til 
og med 2. Påskedag den 2. april håber vi, at mange vil benytte tilbudet. Der 
vil blive åbnet for en lang række forskelligartede arrangementer som sam-
men med naturoplevelser kan give gæsterne et indblik i Venø som et leven-
de lokalsamfund.
/ VenøBoen - Nina Nilson

BANKOSPIL OG FÆLLESSPISNING
GIF inviterer til bankospil og fællesspisning fredag den 26. 
januar kl. 18:00 i spisesalen på Venø Efterskole.

Pris for mad: 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Pris pr. spil-
leplade 10 kr. Øl, vin og sodavand kan købes til rimelige priser .

Er der nogle, der vil sponsorere gevinster til bankospillet, modta-
ger vi dem gerne med tak. Gevinsterne kan afleveres til Anne Thusgaard, 
Havstokken 22. 

Vi efterlyser også hjælpere til madlavningen. Henvendelse til 
undertegnede. 

Tilmelding senest tirsdag den 23. januar til GIF@venoe.dk eller til 
undertegnede - evt. pr. SMS.

Vi glæder os til at se jer.
/ Venø GIF - Dorte Sauer, tlf. 23 95 34 97

DET  SKER

ITALIENSK AFTEN 
I BØRNEHUSET
Der er ”Mad og film” i Børnehuset 
fredag den 19. januar 
kl. 18:00.

Tilmelding kan ske til Flemming 
Damgaard på tlf. 27 29 66 00 eller 
undertegnede på tlf. 23 92 29 05.
/ Venø Børne- og Ungdomshus 
- Erling Roseth

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
VENØBOERNE OG 2018
2018 bliver et krævende år for de venøboere, der har lyst og vilje til at sætte 
deres præg på Venøs fremtid. 

Med massiv opbakning og økonomisk støtte fra Struer Kommune, Venø 
Gymnastikforening, Geopark Vestjylland, Venø Havn, Venø Menighedsråd, 
Venø Efterskole, Firbjergsande, Venøborg og VenøBoen selv er den nødven-
dige medfinansiering skabt til forprojektet: ”Venø i fortsat udvikling”, hvor 
Realdania har givet sin støtte.

Forprojektet opstiller en prioriteret plan for de udviklingsprojekter, som 
øens mange interessenter hver især har lagt på bordet i forlængelse af Venøs 
udviklingsplan, der kom til verden helt tilbage i 2010.

Forprojektet forventes at have en varighed på ca. tre måneder og skal 
fagligt og procesmæssigt koordineres af udenøs rådgivere. VenøBoen 
har ansvaret for forprojektets gennemførelse. I kommende udgaver af 
VenøPosten følger vi fremdriften og fortæller om indholdet og de idéer, der 
konkretiseres i forløbet.

Venø fik i 2017 mange turistbesøg ikke mindst i forbindelse med Venø 
Færgens gratisperioder. Den succes følger VenøBoen op i 2018. 

Ikke kun turisterne, men også venøboerne har forventninger til genåbnin-
gen af Venø Café og Havnekiosk. Vi ser frem til, at den nye forpagter åbner 
dørene – og holder dem længe åbent, så kioskens tilbud kan blive benyttet 
af både gæster og fastboende – og stedet kan blive det uformelle samlings-
sted, som Venø har savnet det sidste års tid.

2018 bliver også året, hvor vi endelig kan se Venø Efterskoles halprojekt 
gennemført. Historien burde skrives – den er ikke køn, men lærerig. Her har 
enkeltpersoners magtdemonstrationer, myndigheders nidkærhed og nul-
fejlsindstilling været demonstreret for fuld udblæsning. Venøboerne ønskede 
et forbedret elevtilbud og et sted for beboeridræt – nu kommer det så med 
11 års lunte.

Godt nyt år 2018.
/ VenøPosten – Jan Bendix

NYTÅRET OG VENØS SKRÆNTER
VenøPostens tradition med en udfordrende læserkonkurrence her ved års-
skiftet fraviger vi ikke. VenøPostens trofaste fotograf Gertrud Damgaard har 
været Venø rundt på jagt efter typiske skrænter.

Konkurrencen går ud på, at læserne med konkurrencegen finder ud af, 
hvor Gertrud er stoppet op og har trykket på udløseren.

Vi har i denne udgave af VenøPosten indlagt et Venøkort, der udfyldes 
med angivelse af fotonumre udfor de fotograferede steder.

Aflever løsningen i Havnekioskens postkasse senest den 15. januar.
God tur langs Venøs strande!

/ VenøPosten – Red. 

VENØ MUSIK - SÆSON 2018
Med VenøPosten følger et tillæg 
med omtale af koncertrækken for 
2018. Vi mener, at det er lykkedes 
at sammensætte et meget flot og 
bredt program med både klassisk, 
jazz, dansemusik fra Fanø og fransk 
visesang. 

Det er muligt at tegne abonne-
ment til hele rækken for 350 kr.; 
men naturligvis kan man også 
udvælge enkelte koncerter. 

Godt nytår fra Venø Musik - vi 
glæder os til at byde øboere samt 
gæster fra fastlandet velkommen til 
koncerterne.
/ Venø Musik 
- Grethe Munk-Andersen

 

 
 
 

 
 

SÆSONPROGRAM 2018 
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DET  SKETE
UNDGÅ FROSTSPRÆNGTE VANDRØR
Vi går nu ind i vintermånederne og vi har allerede 
haft den første nattefrost. For at undgå skader på 
vandrørene pga. frost som især kan ske i sommerhu-
sene, er det vigtigt, at huset enten er opvarmet eller 
at vandet er tømt ud af rørene:

– Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør
– Kom frostvæske i toilet og i alle afløb
– Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand
– Sætter du varme på, skal du huske at åbne lågen til skabe med vandrør
   mod ydermure, så kommer varmen også derind.

Risikoen for frostsprængninger på dine vandrør er størst, hvis:
– Der er hård frost
– Vandet i rørene står stille
– Rørene ikke er isolerede
– Rørene ligger i et ikke-isoleret rum

Aflæs vandmåleren regelmæssigt
Hvert år i forbindelse med den årlige aflæsning af vandmåleren, er der for-
brugere, der bliver overrasket over et stort vandforbrug. Vandværket anbefa-
ler derfor, at man aflæser sin vandmåler regelmæssigt - fx en gang om ugen 
eller hver måned - for at man kan se, om der er et unormalt vandforbrug. 
Dermed har man mulighed for at reagere i tide og undgå et stor regning.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

”BADELIV PÅ VENØ”
Vinterbadeklubben har i samarbejde med Venø GIF, og med opbakning fra 
Venø Havn og Efterskolen, ansøgt om midler fra Landdistriktspuljen til ind-
køb og opstilling af en mobil sauna på Venø Havn. 

Vi er så heldige, at vores ansøgning er blevet imødekommet og tilgodeset 
med kr. 45.000. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for.

Vinterbadeklubben tæller nu fem medlemmer + tilsagn fra en ny bebo-
er om også at ville være med. Andre på øen har givet udtryk for interesse i at 
være med i klubben, såfremt det bliver muligt at benytte sauna før og efter 
”det kolde gys”, så vi håber på, at det bliver en mulighed i starten af det nye 
år.

Det bliver rigtig spændende at få igangsat processen med indkøb af 
en sauna, der matcher behov og økonomi, og det videre forløb kommer 
til at foregå i et samarbejde med Venø GIF, vinterbaderne, Venø Havn og 
Efterskolen. Det er naturligvis hensigten, at saunaen skal kunne benyttes - og 
blive til glæde for alle øens beboere - og ikke kun vinterbaderne - og forhå-
bentlig til glæde for efterskoleeleverne.
/ Marlene Vandsø, Lønningen 14

Færgetrafik 
i november

 2017 2016
Passagerer ............ 16.388 .....16.260
Personbiler ...............8.796 ....... 8.636
Busser ........................... 374 ...........412
Lastbiler ....................... 102 ...........100
Gods (tons) ................. 257 ............. 35
Cykler............................ 138 ...........144
Campingvogne .............. 8 ................4

Eksempel på en mobil sauna.



7

DET  SKER
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

• • • •

Venø  Galleri

Åbent efter aftale.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • •

Venø  Kro

Åbent mod forudbestilling 
af selskaber.

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

SVØMNING I 1. HALVÅR 2018
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 Svømning er 
for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Ud-
over 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. 30,- pr. gang eller kr. 250,- for 10 gange ved tilmelding som
fast svømmer.
Børn: kr. 15,- pr. gang eller kr. 130,- for 10 gange ved tilmelding som fast
svømmer.

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 42 12 58 99 
eller soeren@venoe.dk senest den 5. 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 mange børn som muligt er tilmeldt som faste svøm-
mere, da det udløser et tilskud fra kommunen til Venø GIF.

Der er svømning disse 10 lørdage:
Den 6., 13., 20. og 27. januar
Den 3. og 24. februar
Den 3., 10., 17. og 24. marts

/ Venø GIF - Søren Lang Hindkjær

VINTERHYGGE I LÆSEKREDSEN
Som meddelt i VenøPosten i december holder vi vinterhygge-aften for læse-
grupperne torsdag den 18. januar kl 18:00 i Børnehuset. 

Der er dømt afslappet, fornøjeligt samvær. En pakkegaveleg skal der selv-
følgelig også være. Medbring en pakke til 20-25 kr. Menuen bliver smørre-
brød og kaffe og kage. Pris ca. 75 kr. pr. person. Drikkevarer til eget forbrug 
medbringes. 

Tilmelding til Nina Nilson på tlf. 27 29 01 99 (SMS) eller nina-nilson@
hotmail.com senest den 15. januar. 
/ Annette Skovhøj, Ketty Nyby, Mette Haagensen og Nina Nilson

 - Riisvej 11
 - Riisvej 22 (nyhed)
 - Strømmen 2
 - Strømmen 7

Se nærmere på: www.edc.dk
Bestil et gratis salgstjek af din 
bolig.

EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk, 
tlf. 97 85 19 00, 
mail 705@edc.dk

/ Patrick Krarup Rasmussen

BOLIGER TIL SALG
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DET  SKETE
BREVE TIL FOLKETINGSUDVALG OG MINISTER
VenøPostens decemberudgave bragte debatindlæg om 
Planlovens totalt misforståede administration, når det gæl-
der dispensationsregler i forbindelse med Strandbyggelin-
jen. 

Den konkrete Venøsag og en tilsvarende fra Orø har 
fået Sammenslut-ningen af Danske Småøer (SaDS) til at henvende sig til 
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Kystdirektoratet (i Lemvig – 
selv i vandkanten) er kørt fuldstændig fast i sin administration med sagsbe-
handlingstider på 26 uger. Når sagsbehandlingen så alligevel foregår uden 
intellektuel vurdering, men med anvendelse af automatpilot til afslag, så må 
både afgørelse og behandlingstid undre. SaDS har derfor gentaget sit tidli-
gere fremsatte forslag om at ændre tilgang til sager fra småøerne. I den kon-
krete Venøsag har borgmester Mads Jakobsen i sin sidste embedstid valgt at 
skrive til Fødevare- og Miljøminister Esben Lunde Larsen for at få fornuft og 
politisk handling til at råde. For familien, der ønsker ny bosætning, for Venø 
og for småøerne generelt må vi bede om, at året 2018 gør op med den hidti-
dige praksis.
/ VenøPosten – Jan Bendix

ET NÅLESTIK FRA VENØ
Venøboere, der har benyttet sig af Kirkeskovens velpleje-
de stier, har ikke kunnet undgå at bemærke den rød-
brune stander tæt ved indgangen lige nord for kapellet. 
Standeren er en af de ca. 20 standere, der er opstillet i 
Struer Kommune – fortrinsvis på Thyholm, og Venø har 
fået sin. Standeren er forsynet med et stempel og ved 
brug af det og et stempelhæfte, er man på vej til at erhverve sig en van-
drenål, når de 20 besøgspunkter er besøgt. Idéen med ”vandrenålen” er, at 
børn og voksne kan få gode oplevelser i naturen og ved områdets forskellige 
seværdigheder.
/ VenøPosten – Red.

VenøBoen

Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.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 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, Venø.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø

Se mere om Venø på:  
venoe.dk og visitvenoe.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
PROJEKTØREN PÅ TURISME
Sammenslutningen af Danske Småøer 
(SaDS) og LAG Småøerne har turisme som 
tema for en større konference i Odense  
den 24. januar kl 10:00-15:30. Venøs turistaktører har allerede fået  
direkte invitation, men alle øboere med interesse for emnet kan efter først-til- 
mølle-princippet tilmelde sig gratis til konferencen.

Der er lagt et koncentreret program for dagen med deltagelse af nøgle-
personer fra turismeerhvervet. For Venø kan seminaret således være en inspi-
rationskilde i forbindelse med de særlige gratis færgeperioder i 2018.
Det detaljerede program kan læses på danske-smaaoer.dk (Ø-turismesemi-
nar).

Tilmelding senest den 9. januar til sekretariatet@danske-smaaoer.dk.
/ SaDS og LAG Småøerne – Jan Bendix

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Vær opmærksom på rubrikken: ”Få ny viden 
og styrk din forretning” i Ø-Postens decem-
bernummer. Dansk Kyst- og Naturturisme 
åbner for medvirken til kompetenceudvikling på vilkår, der er tilpasset netop 
småøerne. Det gælder både indhold og rent praktiske gennemførelsesmulig-
heder. 

Kig ind på hjemmesiden kystognaturturisme.dk og få indtryk af mulighe-
derne. Kontakt eventuelt projektleder Jørn Kristiansen på  
jok@kystognaturturisme.dk.
/ VenøPosten – Red.

SÅ ER DET LAG / FLAG ANSØGNINGSTID
Som det netop er fremgået af Ø-Postens december- 
nummer (omdelt i ugen op til jul), så er der igen søge-
muligheder, når det gælder almene udviklingsprojekter 
eller midler til erhvervsudvikling, lån til udstyr osv.

Næste frist er den 27. februar. De to ordninger giver  
mulighed for op til 50 % finansiering af omkostningerne.

Er der grupper eller enkeltvirksomheder med gode 
projektidéer, så kontakt koordinator Morten Priesholm 
tlf. 22 32 84 93 og få råd om fremgangsmåder, så 
ansøgningsarbejdet bliver lettet.

Venøs turistprojekter, som VenøBoen afsluttede før 
sommerferien, var begge støttet af LAG-midler.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

Venø Havn fik i 2016 støttet opførelsen  
af et hus til Venø Efterskoles udstyr. Foto: Christian Mortensen
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DET  SKETE

Hambros Allé 7-9-13 
af Lotte Kaa Andersen
Forlag: Turbine
ISBN: 9788740604092

Skarp, velskrevet og underhol-
dende debutroman om livet 
for tre familier på Danmarks 
dyreste villavej, før og efter 
finanskrisen. Du får et indsigts-
fuldt om end karikeret portræt 
af livet i yderste overhalings-
bane og nedturen på første 
klasse. 

Bedømmelse: 

BREAKING AND FAKE NEWS
Rygterne svirrer, og utrygheden breder sig overalt på øen blandt vore qvin-
delige indbyggere. Er en af verdens mest hemmelige, eksklusive og samtidig 
helt igennem illegale loger på vej til at gøre sit indtog på vor ellers så fredeli-
ge og harmoniske ø? 

JA!! Det er hvad VenøPostens undersøgende og dybdeborende medar-
bejder kan afsløre i dette nummer. Dette til trods for trusler og andre forsøg 
på at stoppe den frie presse. 

VenøPosten løfter i dette nummer sløret for at logen HERREVÆRELSET i 
dybeste hemmelighed i flere måneder har arbejdet på at etablere sig på øen, 
og at dette nu ser ud til at lykkes

Afhoppere fra logen har afsløret, at logens aktiviteter blandt andet (nog-
le siger hovedsageligt) består i prøvesmagning af øl – og vin samt lejligheds-
vis overdreven indtagelse af diverse tunge kødfulde retter. Ligeledes skul-
le logens frisprog i forhold til det ”svage køn” være aldeles upassende og 
uhøvisk.

Logen er ikke bare dybt anstødelig - men også ulovlig, da den kun accep-
terer herrer blandt sine medlemmer.

VenøPosten har - til trods for utallige henvendelser - ikke kunnet få en 
eneste af øens mandlige beboere til at udtale sig om denne vederstyggelig-
hed af en ulovlighed. Frygten synes også at gennemsyre disse ellers så robu-
ste herrer. 

VenøPostens ellers sædvanligvis velunderrettede redaktør, Jan Bendix, 
benægter således overhovedet at hørt om en sådan loge. Jan Bendix forsik-
rer også, at han i øvrigt aldrig ville tage del i de aktiviteter, som logen står for.

Anders Vandsø Pedersen udtaler, at han ikke har nogen kommentarer 
overhovedet - og overhovedet ikke vil citeres for at skulle have sagt noget 
som helst om hverken loger eller qvinder.

Flere afsløringer fra HERREVÆRELSET følger…
/ VenøPosten – reporterens navn er redaktionen bekendt, men det gør kun 
sagen værre

LÆSEKREDSEN 
ANBEFALER

Foto: Jan Bendix
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VENØ  EFTERSKOLE
VAGTSKIFTE
December betød vagtskifte på Venø Efterskole. 

Tage Jepsen overtog rollen som forstander 
på Venø Efterskole fra Nikolaj Terp. Efterskolen 
havde arrangeret reception med fornem servering og taler af formanden 
Peter Petersen, de to hovedpersoner og medarbejderne. Medarbejderne sag-
de farvel til Nikolaj med en række lystige fortællinger om deres erfaringer fra 
samværet med Nikolaj og et par gode råd til Tage.

Medarbejderne har været aktive i ansættelsen af Tage og ser frem til sam-
arbejdet efter Nikolajs fravalg.

Venøboerne var mødt flittigt frem. Størstedelen af de fremmødte var også 
dem, der i sin tid var aktive i skolens etablering. Det fremmøde var med til 
over for Tage at signalere venøboernes fortsatte ønske om en efterskole, der 
er en levende del af lokalsamfundet.

I VenøPostens februarudgave bringer vi en samtale med Tage. Indtil da 
byder vi velkommen til ø-livet til Tage og hans kone.
/ VenøPosten – Jan Bendix

JULEBINGO
Den 5. december blev hele Venø inviteret til æbleskiver og bingo - styret af 
eleverne - på efterskolen.

Julen ramte for alvor Venø Efterskole den 5. december, da eleverne hav-
de brugt hele dagen på at pynte op og lave præmier til aftenens julebingo. 
Præmierne bød på hjemmebag i fine indpakninger og hjemmelavede jule-
dekorationer og nisser, alt sammen lavet af elever med hjælp fra lærere og 
køkkendamer. 

Øboerne mødte op til 67 elever, der stod klar med æbleskiver, bingopla-
der og god julestemning. Som aftenen skred frem blev gavebordet tømt af 
folk i alle aldre, lige fra børn under skolealderen, til deres bedsteforældre og 
alt derimellem. 

Showet blev styret af Esther  
Marie Søe Enig med hjælp fra 
Jens Emil Kofoed-Dam og Nicklas 
Herrera Mathiesen, som sammen 
skabte en fantastisk stemning i 
salen. 

Da aftenen sluttede, gik man-
ge hjem med fyldte arme, og 
resten med fyldte maver og mar-
melade-klistrede fingre, med et 
håb om, at traditionen fortsætter 
næste år. 
/ Hannah Toftebjerg Poulsen og 
Katja Kudahl Roersen Nielsenw

Foto: Venø Efterskole

Fotos: Preben Friis
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten februar 
2018 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 elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser op-
tages. 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 
udgiverne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og 
Bettina Kjær

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Mortensen og 
Preben Friis

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 arrangementstidspunkt 
foreligger.
/ VenøPosten - Red.

1. januar kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 
  med efterfølgende ”nytårskur”

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

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

15. januar  Afleveringsfrist: VenøPostens Nytårskonkurrence

18. januar kl. 18:00 Vinterhygge i Læsekredsen, Børnehuset  
  (tilmeld. 15/1)

19. januar kl. 18:00 Mad og film i Børnehuset

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

26. januar kl. 18:00 GIF: Bankospil og fællesspisning, Efterskolen 
  (tilmeld. 23/1)

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

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

GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnekiosken 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Svømning, GIF: Den 6., 13., 20. og 27. januar kl. 13:00

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

Vinterbadning: Hver lørdag kl. 8:15 på østsiden ved ”Badestranden”

JANUAR

Foto: Jan Bendix


