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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. 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  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

VENØ  KIRKE
STÅ FAST
For nogle år siden udgav psykologiprofessor, Svend Brinkmann, en bog, som 
han kaldte Stå fast. Den blev hurtigt solgt i mange eksemplarer – vistnok 
omkring 60.000. Bogen er både humoristisk og oplysende og skrevet på et 
letforståeligt dansk. Det fænomen, som Brinkmann driller og ironiserer over, 
er hele det fænomen, som har været dyrket i årtier, og som vi kan kalde den 
vestlige kulturs udviklingstvang og uafladelige opfordringer til at være inno-
vative i en accelererende kultur. 

Brinkmanns diagnose er, at vi lever i en kultur, hvor menneskene har fået 
fødder i stedet for rødder, for samfundet stiller bestandige krav om, at vi hele 
tiden skal bevæge os, hele tiden være i udvikling – i arbejdslivet, i kulturlivet, i 
fritiden, i parforholdet. 

Denne rastløse udviklingstvang kommer bl.a. til udtryk i såvel offentlige 
som private virksomheders programmer for udviklingssamtaler. Og 
Brinkmanns hadeobjekt nr. ét er: Selvhjælpslitteraturen, som kommer i alle 
slags forklædninger lige fra de glittede dameblades gør-det-selv-guider i 
at-lære-at-mærke-efter-hvordan-du-har-det-med-dig-selv-terapier over de 
mange kurser i mindfullness til talrige forsøg på at finde ens sande identitet. 
Fælles for dem alle er – ifølge Brinkmann – at de abonnerer på de samme 
forkerte forestillinger om, at svarene på alle vigtige spørgsmål i livet skal 
findes ved, at du bliver bedre til at mærke efter, hvordan du har det, finder 
dig selv og følger din mavefornemmelse, lærer at sige ja og altid fokuserer 
på det positive. Det skaber ifølge Brinkmann rodløse mennesker, som mister 
evnen til at stå fast og sige fra, mister evnen til at besinde sig på, hvad der 
er vigtigt her i livet, og i værste fald bliver de ramt af stress og depressioner. 
Professorens recept på alt dette her er følgende syv råd:

1.  Hold op med at mærke efter i dig selv
2.  Fokuser på det negative i dit liv
3.  Tag nej-hatten på
4.  Undertryk dine følelser
5.  Fyr din coach
6.  Læs en roman – ikke en selvhjælpsbog eller en biografi
7.  Dvæl ved fortiden

Brinkmann udfolder disse syv påstande i sin bog, og under det kapitel, der 
hedder Tag nej-hatten på, der kommer han med følgende forklaring: ”Der er 
en enorm styrke og integritet i at sige Det gider jeg ikke. Kun programmere-
de robotter siger altid ja. Når nogen, for eksempel til en medarbejderudvik-
lingssamtale, vil have dig til ”personlig udvikling”, så sig pænt nej tak. Sig, at 
du hellere vil have en kageordning i stedet for! Øv dig i at sige nej til mindst 
fem ting hver dag”.

Som man kan høre, så er det ikke uden festlighed at læse hans bog. Og 
hans syv råd er selvfølgelig karikerede, for naturligvis kan man ikke sige nej 
til alt og kun fokusere på det negative i livet eller aldrig mærke efter, hvordan 
man går og har det. Det ved Brinkmann også udmærket. Alligevel er hans 
opråb velgørende: Stands op! Slap af! Slå rødder!  
/ Per Mikkelsen
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VENØ  SOGN
ANLEDNINGSGUDSTJENESTE 
Venø Kro har de seneste år gerne ville lave en velgørenhedsfrokost for enli-
ge/ensomme i Struer Kommune. Men hvordan kunne det arrangeres? Da 
Knud hørte om idéen, sagde han straks, at Venø Bussen ville sørge for trans-
porten. Kirken blev spurgt, og syntes godt om tanken med kunne bidrage 
med en julegudstjeneste. Per Vestergaard ville gerne stå for et julelotteri. 
Struer Kommune skulle naturligt stå for henvendelser til potentielle deltage-
re.

Vi gør det, sagde de på kroen. Julearrangementet løb af stablen onsdag 
den 19. december. Nogle få stykker havde meldt fra i sidste øjeblik, da det 
måske var svært at overse at komme afsted. Hvorfor skulle jeg lige forespør-
ges, og hvem skulle jeg evt. være sammen med. Det var fleres tanker, også 
da de fik den første henvendelse. Men 30 havde taget imod invitatioenen.

Efter opsamling i Struer kl. 11:00 blev der færgetur kl. 11:20 med kirken 
som første destination. Efter en kort information om den restaurerede kirke 
holdt Per Mikkelsen en julegudstjeneste med hele bemandingen. Herefter 
fulgte en rundtur på øen til Venø Kro. Her havde Susanne Lysgaard og Jakob 
Fussing sørget for den helt store frokost. Per Vestergaard tog efter frokosten 
over med julelotteri, hvortil der var sponseret mange fine gaver. Sluttede 
med kaffe og hjemtur med 17:00-færgen.

Indtrykket er, at gæsterne befandt sig godt - også i hinandens selskab. Det 
er værd at gentage. Stor tak til Susanne og Jakob, Venø Kro for initiativet. 
Det bakker vi gerne op om igen.

Nytårsgudstjeneste
Årets nytårsgudstjeneste den 1. januar blev afholdt af sognepræst Peter 
Krabbe-Larsen og efter den serverede Menighedsrådet bobler, kransekage 
og gode ønsker for det nye år.

/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

VenøBoen

Erling Roseth (formand) 
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Linda Tang 
Mortensen (ø-repræsentant), K.C. 
Olsen og Allan Bach. 

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

Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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DET  SKETE
REJER BYTTET UD MED VENØBOERE
Venø Færgen har fået ny skipper. Fra efteråret 2018 har Finn Møller været at 
finde på dæk eller i styrehus ombord på Venø Færgen.

I en samtale med VenøPosten fortæller Finn, at han ”i sidste øjeblik” så stil-
lingsopslaget og fik jobbet på færgen. Finn har hidtil sejlet som fiskeskipper 
på en 66 tons kutter med hjemsted i Thyborøn. Siden 1985 har Finn været 
på søen og fisket efter hesterejer, som ligner lidt Limfjordsrejen. Rejerne 
kogtes ombord på kutteren og blev efterfølgende solgt rundt om i Europa 
efter et renselses- og pakkebesøg på Rømø.

I 2018 blev fiskekutteren solgt og den nye jobmulighed dukkede op - 
formentlig hjulpet på vej af andre af Venø Færgens besætningsmedlemmer, 
som kender Finn.

Finn er oprindelig uddannet som maskinarbejder og har arbejdet hos 
Valdemar Birn i Holstebro. Men forestillingen om de lange mørke vinterdage 
indenfor fabrikkens fire vægge fik Finn til at vælge tilværelsen på vandet. 
Finn er landfast i Struer.

Finn fortæller, at han er blevet taget godt imod af sine kolleger og 
venøboerne. Han er også ved at vænne sig til de meget anderledes vind-, 
vejr- og strømforhold, som Venø Færgen sejler under i forhold til turene efter 
hesterejerne.

VenøPosten ønsker Finn velkommen til jobbet og ser frem til mange 
gensyn.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER ”BARE”
Alle venøboere har i december kunnet glæde sig over jule-velkomsthilsnen til 
Venø by. Det var som sædvanlig Ryan Jensen, der havde fået træet i lod og 
lysguirlanderne tilsluttet. Tak for det!
/ VenøPosten – Red.

NAVNEFORVIRRING
Det var ”Maja” og ikke ”MarilynAnn”, 
som Thomas Skovhøj havde tegnet 
til decemberudgaven af VenøPosten. 
Redaktionen beklager sin uvidenhed. 
”Maja” er en såkaldt bramsejlsskonnert 
og hjemmehørende i Hvide Sande. Hun 
er oprindeligt bygget til fragttransporter 
på Rhinen helt tilbage i 1919. Interesse-
rede læsere kan blive meget klogere på 
”Maja” ved at følge linket bramsejlsskonnert.dk.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
30 ÅR MED FULD MUSIK
Med januarudgaven af VenøPosten følger sæson-
programmet for Venø Musik. Med sponsorstøtte 
fra mange sider kan foreningen invitere til ”et 
udstyrsstykke” af koncerter. Musikforeningen fejrer sit 30 års jubilæum i 2019. 
Der er jubilæumskoncert den 1. september. Programmet lægger op til, at 
venøboere med forskellige musikinteresser kan få glæde af at kigge indenfor 
på Nørskov og Venø Efterskole, hvor koncerterne - traditionen tro - gennem-
føres.
/ VenøPosten – Red.

DET BLIVER DYRERE
Med virkning fra årsskiftet er der sket ændringer i en række priser for overfar-
ten med Venø Færgen. Prisstigningerne varierer for de enkelte kategorier af 
overførsler. En almindelig bil koster fra årsskiftet kr. 100 inkl. fører og passa-
gerer mod tidligere kr. 95. 

Overfartsleder Søren Adsersen oplyser til VenøPosten, at der planlægges 
ændringer i taksterne for sæsonkort, men at ændringerne endnu ikke er 
færdigdrøftede med interessenterne. Søren vender tilbage til VenøPosten, så 
snart han er klar til det.
/ VenøPosten – Red.

NYTÅRET OG VINDUER PÅ VENØ
VenøPostens tradition med en udfordrende læserkonkurrence her ved års-
skiftet fraviger vi ikke. VenøPostens fotograf Preben Friis har været Venø 
rundt på jagt efter ”vinduer”.

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

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

Aflever løsningen i Havnekioskens postkasse senest den 15. januar.
God tur rundt på Venø!

/ VenøPosten – Red. 
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Foto: Kai Rostrup Jensen
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DET  SKETE
ET BRAG AF ET MULTISHOW
Venøboerne var inviteret til (for)premiere 
på Venø Efterskoles multishow umiddelbart 
før jul. Showet, som den efterfølgende dag 
skulle præsenteres for elevholdets forældre, blev en flot fremvisning af elever-
nes dagligdag tilsat musik, sang og videooptagelser. 

Elevernes udstråling, engagement og rytmer fejlede ikke noget – og ”Hal 
3” lagde på overbevisende måde rammer til multishowets gennemgang af 
elevernes hverdag og efterskolens forskellige faglige linjer.

I december kunne forstander Tage Jepsen melde ”alt udsolgt” til Venø 
Efterskole 2019/20. Ikke nogen dårlig melding ved årsskiftet. Til lykke til 
ledelse og medarbejdere (og venøboerne).

For de heldigvis mange nye venøbeboere og andre læsere af 
VenøPosten, så kan et medlemskab i Venø Efterskoles Skolekreds på kr. 100 
måske være en god markering af glæden over og støtten til skolen. Der er 
varslet generalforsamling den 4. april kl. 19:30. Kontingent kan indbetales 
på reg.nr. 4665–4925 157 848.
/ VenøPosten – Jan Bendix

AKTIVITETSDAG I ”HAL 3”
Venø GIF påbegyndte en ny aktivitet for børn, unge, ældre 
og oldsager. Jens Christian Brødbæk havde inviteret til lidt 
af hver aktivitet i efterskolehallen. Decembertravlhed havde 
lagt en dæmper på fremmødet, men ikke på energien hos de 
fremmødte.

Fint initiativ, der endnu engang bekræfter ”Hal 3’s” berettigelse.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik 
i november

 2018 2017
Passagerer ............ 15.018 .....16.388
Personbiler ...............8.150 ....... 8.796
Busser ........................... 496 ...........374
Lastbiler ..........................92 ...........102
Gods (tons) ................. 161 ...........257
Cykler............................ 166 ...........138
Campingvogne .............. 4 ................8

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6
 - Høfden 5 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

 - Havstokken 16 

Se nærmere på: boligone.dk
/ Liselotte Kragh
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10 
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52 
mail: lkr@boligone.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
MIDLER TIL VIRKELIGGØRELSE  
AF HAVNEBÅNDET
Venø får tilskud på kr. 200.000 til nye faciliteter til 
sejlads og badeliv på havnen.

Op til jul fik Venø en rigtig god julegave. 
Bestyrelsen for LAG Småøerne har nemlig valgt 
at støtte vores projekt ”Venø Havn: Nye faciliteter til sø- og vandsport samt 
bademiljø” og anmodet Erhvervsstyrelsen om at give tilskud. Brevet fra 
Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat med tilsagn om et FLAG-tilskud er nu 
kommet - og vi får et tilskud på hele kr. 200.000.

Tilskuddet skal bruges til at etablere nye faciliteter til badegæster, gæste-
sejlere, efterskoleelever samt de frygtløse vinterbadere. Det er eksempelvis 
en ny badetrappe og badeplatform, udendørs omklædningsfaciliteter samt 
faciliteter, så surfere og sejlere kan få vasket deres udstyr. Endelig er planen, 
at vi også får skabt et pænt og hyggeligt miljø på havnen.

Det samlede projekt løber op i cirka kr. 400.000, men med tilskuddet er vi 
nu over halvvejs. Projektet er et fælles initiativ taget af VenøBoen, Venø GIF, 
Venø Efterskole samt Venø Havn. Arbejdet med at søge midler fortsætter i 
det nye år, og vi håber at kunne komme i gang med anlægsarbejdet i 2019.

Formålet med projektet er at skabe bedre faciliteter og rammer for både 
de, som i dag bruger havnen, men også til alle de, som forhåbentlig kommer 
og besøger havnen i fremtiden.
/ VenøBoen, Venø GIF, Venø Efterskole og Venø Havn  
– Anders Vandsøe Pedersen

MÅLERUDSKIFTNINGER
Arbejdet med at udskifte vandmålerne til fjernaflæste 
målere er nu næsten afsluttet. Der mangler blot nogle 
få stykker, som vil blive skiftet i begyndelsen af januar. 
Som vi tidligere har orienteret om her i VenøPosten, 
bliver tidspunktet for den årlige aflæsning flyttet fra den 31. oktober til den 
31. december. Da målerne nu er fjernaflæste, sørger Vandværket selv for at 
indsamle måleroplysningerne, og der vil ikke blive omdelt måleraflæsnings-
kort længere. Vær venligst opmærksom på, at den næste opkrævning, som 
skal betales i februar/marts, vil dække 14 måneder i stedet for 12 måneder. 
Det betyder, at det opkrævede beløb vil være ca. 17 % højere end normalt. 
Opkrævningen, som finder sted i 2020, vil igen omfatte 12 måneder som tid-
ligere.

Er der spørgsmål i forbindelse med målerudskiftningen eller opkrævnin-
gen kan undertegnede kontaktes på tlf. 42 12 58 99 eller vand@venoe.dk.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

VENØBOEN 2019
VenøBoen havde 
bestyrelsesmøde 
den 12. december. 
På dagsordenen var 
først og fremmest planlægning af 
de aktiviteter, som VenøBoen skal/
er involveret i, i det kommende år. 
Vi talte blandt andet om et besøg 
fra Sammenslutningen af Danske 
Såøer og LAG Småøerne, som fin-
der sted den 25. og 26. februar og 
om Venøfestival, som bliver arran-
geret til sommer. Referatet kan, 
som altid, læses på VenøBoens 
hjemmeside. 

Bestyrelsen ønsker et rigtigt 
godt 2019 til alle medlemmer.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Foto: Jan Bendix



8

DET  SKETE
VENØ KLIT CAMPING - EN STATUS OG TAK
”Forventnings glæde er den største” skriver Søren 
Kierkegaard, omend det kan kan tolkes på mere 
end en måde. Udtrykket stammer fra tidspunktet, 
hvor han ophævede forlovelsen efter en kort 
teatret tur, hvor stykket ikke levede op til den 
stemning han havde på dagen. På vejen ud fra 
Mozarts ”Don Juan” udtalt Søren Kierkegaard følgende: ”Der var nok til den 
rette Stemning. Stemning, at komme i Stemning, det syntes den rette Livets 
Sag!”.

Men er forventningens glæde den største, eller er det situationen i nuet, 
der skaber den største glæde? 

Julen, som nu er overstået, er et tydeligt bevis for, hvorledes stemningen 
bygges op over en lang periode for så at eksplodere på nogle få dage. Men 
er det de 24 dage op til juleaften, der skaber den største glæde eller er det 
aftenen, hvor familen er samlet til festmiddagen og glæden i de smås øjne, 
når gaverne deles ud? For nogen er det det ene og for andre det andet. Men 
ens for alle, så ved man, at der ligger noget forude, som vi alle ser frem til.

Venø Klit Camping har netop afsluttet sæsonen 2018, og ingen havde 
nok drømt om at opleve en sommer, der var så langvarig, som den vi så i 
år. Vi oplevede en fin sæson med mere end 350 betalende gæster i som-
merferien. Det er det generelle indtryk, når man kigger over hele landet, at 
mange udnyttede mulighederne for at komme ud i den danske natur. Venø 
havde i løbet af året formået at skabe nogle rigtige flotte eventdage, med 
gratis færgefart og andre aktiviteter, der tiltrak gæster til øen. En stor ros til 
gruppen bag dette. 

Atter i år er campingpladsen blevet fattigere og Venø Klit Camping ønsker 
det bedste for de, som i løbet af året, mistede en af deres kære.

Nu venter en periode, hvor Venø Klit Camping ligger stille og samler 
kræfter til den næste sæson. Men hvad kan vi forvente? Bliver sommeren 
en gentagelse af 2018? Kommer der flere nye fastliggere? Og vil vi få flere 
rigtige gode aftener i hyggelig samvær på pladsen? Er forventningens glæde 
den største? 

Venø Klit Camping ønsker alle mange tak for året, der er gået og ser frem 
til det næste, der lige er begyndt.
/ Venø Klit Camping – Hardy Stensgaard

ENEBÆR
Almindelig Ene eller Enebær 
er en stedsegrøn busk med 
sylespidse nåle. Plantens navn 
”Enebær” betyder optæn-
dingsbrænde, og har ikke 
noget med bærret at gøre. Ene 
findes i ret mange udgaver 
- fra fladt krybende buske til 
søjleformede træer. Enebær er 
normalt tvebo, hvilket betyder, 
at han- og hunblomster ikke 
findes på samme individ. Det 
er kun hun-planter som har 
bær. Buskene minder meget 
om nåletræer og bærrene er 
derfor ikke egentlige bær, men 
kogler. De er grønne, når de 
ikke er modne, og bliver blå-
sorte, når de er modne. Ene-
bær er nøjsom med hensyn til 
jordbund og meget hårdfør 
overfor vind og frost. Dens 
stikkende nåle gør, at den kun 
bides lidt af græssende dyr, og 
den klarer sig godt på heder, 
overdrev og i lysåbne græs-
ningsskove. Disse naturtyper er 
gået stærkt tilbage og Enebær 
derfor ligeså. Enebær kan blive 
meget gammel. I Norge har 
man således fundet ene, der er 
mere end 1000 år gammelt, og 
hvor veddet stadig er friskt. 

/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk
EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter efter-
søgningen af øens sjældne 
planter. Finder læsere planten, 
så kontakt os på vp@venoe.dk 
med oplysninger om findested. 
På forhånd tak. 
/ VenøPosten - Red.
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DET  SKER
FITNESS - SÅ ER DET NU!
Vi er meget glade for, at vi her i begyndelsen af det nye år 
kan tilbyde alle venøboere mulighed for at dyrke fitness på 
Venø Efterskole. Fitnessudstyret bliver leveret i uge 2, og vi 
håber, at lokalet bliver klar til brug snarligt derefter. Vi har 
udover sponsorbidrag fra Jysk Energi (50.000 kr.) modtaget et bidrag fra 
Nordeafonden på 25.000 kr. Vi er meget taknemmelige for begge bidrag.

Vi vil gerne have, at så mange som muligt benytter sig af tilbuddet og 
får det prøvet af. Derfor tilbyder vi en prøveperiode fra januar til den 1. april 
for kun kr. 200. Derefter vil prisen for alle være: kr. 100 pr. måned, kr. 500 
halvårligt og kr. 900 årligt.

Åbningstiden for venøboere bliver dagligt fra kl. 7:00-22:00. Børn under 
14 år kun ifølge med en voksen.

Efterskoleeleverne kan benytte lokalet på lige fod med venøboerne, så 
der er mest stille i lokalet i undervisningstiden og mellem kl. 16:30-18:00. 

Vi vil tilrettelægge en lille åbningsceremoni af lokalet, hvor JYSK ENERGI 
og Nordea (sponsorer) og måske den lokale presse vil være tilstede. Vi ved 
endnu ikke, hvornår det bliver, men hold øje med lystavlen ved færgen og på 
Facebook.

Tilmelding og betaling til fitness skal ske til GIF mobilpay 97184 - skriv 
”Fitness” ved tilmelding.

I første omgang er det tilmelding og betaling for prøveperioden. Vi vil 
forsøge at lave små instruktionskurser, hvor I som brugere kan få vejledning 
i brug af redskaberne. Følg med på Facebook og i VenøPosten. Vi meddeler 
på Facebook og på lystavlen den nøjagtige dato for ibrugtagning af lokalet.

Bankospil og fællesspisning
GIF inviterer til bankospil og fællesspisning fredag den 25. januar  
kl. 18:00 i spisesalen på Venø Efterskole.

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

Er der nogle, der vil sponsorere gevinster til bankospillet, modtager 
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 22. januar til GIF@venoe.dk eller til 
undertegnede.

Vi glæder os til at se jer. Godt og aktivt nytår til alle!

/ Venø GIF – Dorte Sauer, tlf. 23 95 34 97

ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR

• • • •

Venø Galleri

Åbent efter aftale.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Vi holder åbent mod forudbestilling  
af selskaber. Kontakt os venligst for 

nærmere information. 

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

Foto: Mette Pedersen
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DET  SKETE
VENØS BIDRAG: VINKELFORLAND
Måske en lidt mærkelig overskrift, men her 
kommer forklaringen. 

Et helt særnummer af tidsskriftet ”Geoviden 
– geologi og geografi” (nr. 04-2018) handler om Geopark Vestjylland. I bla-
det er der populærbeskrivelser af baggrunden for den kommende Geopark 
og de geologiske forklaringer på, hvorfor netop det nordvestlige hjørne af 
Jylland har stor geologisk interesse. 

Som det vil være VenøPostens læsere bekendt, så rummer udviklingspla-
nen: Venø – fortsat i udvikling, som et af sine indsatsområder: Naturbåndet. 
Naturbåndet dækker den vestlige kyststrækning fra nord til syd.

I Geopark projektet er det Venøs nordvestlige del, der er optaget, som et 
bemærkelsesværdigt geologisk fænomen (typelokalitet). Det skyldes netop 
det, der i fagsproget kaldes ”Vinkelforland”. Vinkelforland finder vi på nord-
spidsen af øen, hvor flere odder vokser sammen og danner strandsøer.

Også klinterne langs Venøs vestkyst rummer interessante geologiske 
fænomener, som dog også findes andre steder i Geoparken. I en af artiklerne 
i det læseværdige blad benyttes overskriften: Et istidslandskab i verdensklas-
se. Ikke kedeligt, at Venø kan levere bidrag til de geologiske fortællinger.

Tidsskriftet findes elektronisk på geoviden.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix

OVERLEVELSE GENNEM BOSÆTNING
Det er temaet for to initiativer, som henholdsvis Struer Kommune og Sam-
menslutningen af Danske Småøer sammen med LAG Småøerne har sat i 
gang i 2018.

Struer Kommune inviterede sidst på året repræsentanter for sine 
landdistrikter til dialog om, hvilke midler, der kan tages i brug for at øge 
bosætningen. Kommunen havde som oplægsholder inviteret fremtidsforsker 
Jesper Bo Jensen fra Center for fremtidsforskning til at fremlægge fakta og 
synspunkter på emnet. Hans vurdering af, hvad overlevelse kræver, fremgår 
af hans planche nedenfor. Kravene er ikke ukendte, men godt at blive 
mindet om.

Det andet initiativ omfatter konkret seks af vores kollega-øer, 
der har besluttet sig for målrettede initiativer på bosætnings-
området. Det initiativ er tidligere kort omtalt – og udvik-
lingen i det projekt kan følges tæt på danske-smaaoer.dk/
nyheder/nye-naboer-mere-oeliv. Erfaringerne fra de seks øer 
kan Venø bygge videre på.
/ VenøPosten – Red.

Hvad skal der til for at overleve 
som mindre by og landsby?

▪ Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter
▪ Lokalt indkøb – men det kommer med et opland på ca. 800-1000 

familier
▪ Adgang til infrastruktur og kollektiv transport
▪ Der skal være en fortælling fra familie, venner og bekendte at 

komme efter 
▪ Det er langt hen af vejen områderne selv, der vælger deres 

fremtid 
▪ Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 
▪ Boliger til leje, så man kan prøve livet af i de mindre byer
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DET  SKER
VENØSUND FÆRGELAUG
Indkalder hermed til ordinær generalforsamling 
tirsdag den 19. februar kl. 19:15 i Havne- 
huset på Venø Havn.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, godkendt af bestyrelsen
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Vang og Erik Glue er på valg)
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter (Nina Bech Nilson og Christian Dehn-

feld Mortensen er på valg)
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 

tirsdag den 5. februar)
9. Eventuelt.

”To all of you from all of us...”
Traditionen tro ser vi tilbage på året, der gik. Det har været et meget travlt 
år med mange spændende opgaver. Et af årets højdepunkter var de fire sej-
ladser på ”færgeruten” mellem Struer, Oddesund og Venø. Her fik vi 80 nye 
medlemmer som en sidegevinst - herligt.

Et andet højdepunkt var sejladsen for TV 2, hvor der blev filmet til 
programmet ”Korpset”, som sendes i det nye år. Vi har gennemført i alt 24 
sejladser i år.

Tak til alle dem der har hjulpet og støttet os i det forløbne år. Godt nytår!

/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Christian Denhfeld Mortensen

Glimt fra Venø Efterskole i december

Fotos: Venø Efterskole
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1. januar kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe-Larsen 
  Efterfølgende ”nytårskur”

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

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

15. januar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde v/Hanne Nielsen

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

25. januar kl. 18:00 Banko m.v. på Venø Efterskole (tilmeld. 22/1)

27. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe-Larsen 

Badminton, GIF: Mandage kl. 20:15, Hallen, Venø Efterskole 

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

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

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

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

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

JANUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten februar 
2019 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 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 arrangementstidspunkt 
foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens januarudgave er hos vores 
læsere den 30. januar.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


