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Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

GOD SOMMER!
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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

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

VENØ  SOGN
BORDURBELÆGNING
Anlægsgartner Lars Holm, Vemb har påbegyndt bordurbelægningen fra ind-
gangsport og til våbenhuset. Overfladeniveau ved indgangen ligger 30 cm 
over niveauet ved våbenhuset. Det har hidtil, trods forbedring af dræn, ikke 
hindret, at der ofte kommer til at stå vand ind mod våbenhuset. Det skulle nu 
modvirkes ved, at der bliver samme niveau hele vejen fra indgangsport og til 
våbenhus. Det vil medføre nogle justeringer af de tilstødende arealer både 
på kirkegården samt ude på vejen. Se ”før” og ”nu” billeder nedenfor.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

VENØ AKTIVITETSBANE PÅ PAUSE
VenøBoen havde på vegne af gruppen, der har arbejdet med etablering af 
aktivitetsbane i Kirkeskoven og på havnen søgt om midler i Trygfonden til 
formålet. I juni kom der desværre afslag på ansøgningen. 

Det betyder heldigvis ikke, at planen opgives. Den passer fint ind i projek-
terne om udvikling af ”Havnebåndet”, som er omtalt på side 5.

VenøBoen arbejder nu på at søge andre midler til finansieringen af de 
85.000 kr., som anlægget vil koste udover indsatsen fra initiativtagerne.
/ VenøPosten – Red.

EFTERLYSNING
VenøPosten søger fotos af malerier, tegninger og akvareller af kunstnere, der 
i forrige århundrede fandt deres motiver her på øen. 

Send gerne foto eller opgiv kontaktperson til vp@venoe.dk. Følger der en 
historie med om kunstværket eller kunstneren, så vil det være rigtig godt.

Struer Museum har tilbudt at bistå med evt. ”opklaringsarbejde”, hvis der 
er behov for det.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Ove Bjerre-Pedersen Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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DET  SKER
SOLNEDGANGSMUSIK
Sommeren 2018 viderefører den mangeårige tradition 
med solnedgangskoncerter i Venø Kirke. Også i år er 
programmet varieret i indhold. 

Koncerterne begynder som sædvanligt kl. 21:00. 
Med denne udgave af VenøPosten følger det detaljere-
de program.
/ VenøPosten – Red. 

ENJOY LIMFJORDEN OG VENØ
Enjoy Limfjorden samarbejder i år med både Venø Menig-
hedsråd og Venøsund Færgelaug. Menighedsrådet står for 
guidning i og omkring Venø Kirke - se nedenfor. 

Venøsund Færgelaug og Oddesund Beboerforening og Bådelaug arran-
gerer julisejladser med udgangspunkt fra Venø Havn - se nedenfor.
/ VenøPosten – Red. 

LOKAL FORTÆLLING OM VENØ KIRKE
Om kirkens historie, dens præster og den seneste restaurering. Fortællinger 
den 5., 12., 19. og 26. juli samt 2. og 9. august kl 15:00.

Varighed ca. 1 time - pris kr. 25 (kontant/mobilepay).
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

HISTORISKE FÆRGETURE TIL ODDESUND 
Sejladser den 10., 17., 24. og 31. juli. Afgang fra Venø Havn kl. 09:20, 
afgang fra Struer Havn kl. 10:15, ankomst ved Oddesund Nord kl. 11:30. 

Fortælling om færgerne. Rundvisning på færgehavnen, tjærestedet, 
køreladen/garnhuset og bunkersanlægget. Frokost/madkurv kan tilkøbes 
ved booking på Enjoy Limfjorden. 

Afgang fra Oddesund kl. 13:15, ankomst ved Venø kl. 13:50, afgang fra 
Venø kl. 15:00, ankomst til Struer kl. 15:40, ankomst ved Venø kl. 16:15.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkjær Sørensen

ITALIENSK AFTEN
Venø Menighedsråd arrangerer i samarbejde med Venø Havnehus - 
Pizza al Porto, Venø Havn en italiensk aften fredag den 10. august 
kl. 18:00. 

Det bliver med Marcellos pizzaer og fyrig italiensk musik med 
Margrethe Ingemann Sørensen (sang), Giovanni Vitangeli (klaver) 
og Luca Nisti (banjo). 

Der er plads til 40 personer. Tilmelding efter ”først til mølle”. 
Pris kr. 100 for entre og pizza - ekskl. drikkevarer. 

Tilmelding kan ske til Kirsten Yde på tlf. 97 86 80 09. 
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

APOSTLEN
MATHIAS

Mathias blev valgt til apostel efter 
Judas Iskariot (ham som forrådte 
Jesus). 

Da Israel havde 12 stammer, måt-
te der af symbolske grunde være 
12 apostle. Legenderne fortæller, at 
han muligvis missionerede i Judæa 
og Georgien. Det er stort set alt, der 
vides om ham. 

Egentlig er det jo ganske rimeligt, 
at denne apostel fik tildelt skudda-
gen som helligdag. Ifølge legender 
led han døden ved halshugning 
med en dobbelt økse. 

Hans kunstneriske attributter er 
en dobbelt økse og en opslået bibel.

Skulptur og tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
SMAGEN AF VENØ PÅ BORNHOLM
Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet 
og LAG Småøerne var også i år gået sammen om en række 
debatmøder på årets Folkemøde på Bornholm.

Debatterne søgte at skabe svar på blandt andet følgen-
de spørgsmål:

• Hvordan skaber vi værdi med ø-færgerne?
• Øliv – for børn, unge og iværksættere, hvordan?
• Hvordan øger vi pulsen på småøernes erhvervsliv?

I alle tre debatter var både øboere, lokal- og folketingspolitikere aktive. 
Det solrige vejr medvirkede til stor deltagelse og højt humør, som blev 

forstærket af ”musikholdet” fra Færgesekretariatet, der akkompagnerede til 
kendte sømandssange. 

Politikerne og Ø-Sammenslutningen fik argumenter med hjem til 
efterårets og vinterens fællesdrøftelser om kritiske emner som fx praksis i 
forbindelse med dispensationer fra natur- og miljølovgivningen. Det er den, 
der aktuelt begrænser Venøs udvikling på adskillige områder.

Der var bidrag fra de to ”Ødyséen-rejsende”, som i påskeugen besøgte 
Venø. De gav idéer til tiltrækning af den yngre generation til øerne.

I forbindelse med debatterne blev der uddelt smagsprøver på produkter 
fra småøernes fødevareproducenter. Det blev bl.a. til vin, cider, ost, tang, 
honning og Venø lam.

Småøerne fik tegnet et klart billede af muligheder og begrænsninger – og 
givet inspiration til både øboere og fastlandsfolk til udvikling af eget øliv.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

ÅBNINGSTIDER  I  JULI

Venø Galleri

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø Havnehus / Pizza al Porto

Åbent alle dage kl. 13:00-21:00.

• • • • 

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

madsamling.dk (Ausumgaard)

• • • • 

Venø Kro

Køkkenet har åbent 
tirsdag-søndag fra kl. 11:30-14:00  

og kl. 17:30-21:00.

Bestil venligst bord.
(vi holder lukket hver mandag)

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

Foto: Sammenslutningen af Danske SmåøerFoto: Jan Bendix

Foto: Sammenslutningen af Danske SmåøerFoto: Sammenslutningen af Danske Småøer
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DET  SKER
FORPROJEKT UNDERVEJS
VenøBoens bestyrelse får i begyndelsen af juli rapporten fra 
de to konsulenter, der har arbejdet videre med resultaterne af 
beboermødet i maj om Venøs udvikling. Forprojektet forelig-
ger nu i udkast og peger på muligheder og visioner for udvik-
ling af tre områder på Venø: 

1. ”Naturpark Venø”, der omfatter området på øens sydende. 
2. ”Havnebåndet”, der skitserer udviklingsmuligheder på midtøen fra 

Venø Havn til og med øststranden på campingpladsen.
3. ”Geopark Nørskov Vig”, der omfatter stedbundne ressourcer og aktivi-

teter på den nordvestlige del af Venø (Fuglereservatet Klovvig, Venø-
borg og Venøtårnet). 

Med rapporten som udgangspunkt, tager VenøBoens bestyrelse arbejdstøjet 
på og tager initiativ til at bringe idéerne fra netop idéer til virkelighed. 

Allerede i augustudgaven af VenøPosten forventer bestyrelsen at kunne 
fremlægge sine forestillinger om det videre arbejde og spredning af informa-
tion til venøboerne og øvrige interessenter.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

NYE NABOER – MERE Ø-LIV
Overskriften er navnet på nyt projekt, som Venø-
Boen er blevet inviteret til at deltage i. Invitationen 
kommer fra Sammenslutningen af Danske Småøer, 
som i samarbejde med LAG Småøerne og støttet af Landdi-
striktspuljen ønsker at fremme tilflytningen til de 27 danske 
småøer. Projektet skal blandt andet hjælpe til at udvikle net-
værk mellem øboere, der arbejder med bosætning. 

Læs mere om projektet på danske-smaaoer.dk eller 
spørg et medlem af VenøBoens bestyrelse.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

VANDVÆRKETS BESTYRELSE
Bestyrelsen for Venø Vandværk har nu afholdt sit før-
ste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj 
måned, hvor der skete udskiftninger i bestyrelsen. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: 
Dennis Borbjerggaard, næstformand: Kjeld Jensen, kasserer: Søren Lang 
Hindkjær, medlem: Villy Christensen, medlem: Christian Dehnfeld Mortensen 
og suppleant: Anders Ulfkjær.

Tag endelig fat i én fra bestyrelsen eller send en mail til vand@venoe.dk, 
hvis der er spørgsmål i forbindelse med vandværket og drikkevandsforsynin-
gen på Venø. 
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

SOMMER I VENØ GALLERI
Som sædvanlig har jeg inviteret 
gæster ind i galleriet i sommer-
perioden. 

Rie Takeutchi Rolighed er 
myreflittig og har foldet måger, 
svaner, gæs og krager i miniformat. 
Danskernes traditionelle julehjerte 
har Rie omformet til dyr og fugle 
med flet i maverne. 

Bodil Høgh Jensen har udvalgt 
sine seks bedste akvareller med 
blomstermotiver. De er rigtig 
gode - svævende, drømmende og 
præcise. 

Smukt brugskunst leveres af 
Anne Hennig-Olsen, hvor sorte og 
gyldne farver er dominerende. 

Else Kørschen væver fortsat 
med sin kobbertråd. Hun formår 
at finde fantastiske farver i metal-
lerne og sætte farverne sammen i 
smukke ikoner, som kan hænge på 
væggene. 

Selv udstiller jeg oliebilleder og 
grafik. Velkommen indenfor!
/ Venø Galleri - Lis M. Jensen
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DET  SKETE
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

VENØ STUDENTER 2018
”Sjung om studentens lyckliga dag”…  er indledningen til en gammel svensk 
studentersang, som en del ældre venøboere vil tænke på, når de i disse dage 
møder årets Venø studenter. 

I år er Gertrud Damgaard, Havstokken 22E og Christoffer Jensen, 
Lønningen 6 blevet henholdsvis STX-/HTX-student. VenøPosten ønsker til 
lykke og alt godt for den fremtid, som nu byder sig til.
/ VenøPosten – Red. 

STOP FOR SVØMNING I VINTERHALVÅRET
Igennem de seneste år har antallet af deltagere til Venø 
svømning om lørdagen været faldende, og flere gange har 
der kun været 2-5 deltagere. Det har betydet, at svømning 
har givet underskud de seneste år. Bestyrelsen for Venø GIF 
har derfor besluttet at stoppe med at tilbyde Venø svømning om lørdagen. 
Det er med beklagelse, idet svømning har været en fast aktivitet under Venø 
GIF igennem mere end 20 år, og i begyndelsen var der endda fælles buskør-
sel fra Venø til svømmehallen. Men når deltagergrundlaget ikke er tilstræk-
keligt stort længere, giver det ikke mening at fortsætte. Som et alternativ til 
svømmehallen opfordres de friske og modige svømmere til at deltage i vinter-
badeklubben lørdag morgen.
/ Venø GIF – Søren Lang Hindkjær

MENING UDEN BÅL
Sankt Hans aften blev i år uden bål. Venø Havn havde inviteret Lektor 
Michael Nørager fra Aarhus Universitet i Herning til at holde ”båltalen”. 

Det ikke antændte bål udgjorde til gengæld læ for vinden for de mange 
venøboere og efterskoleelever, der fik en opfordring til at give begrebet 
”bæredygtighed” indhold i en verden i forandring. Michael understøttede 
sin opfordring ved at henvise til elemen-
terne i opbygningen af det kinesiske 
skrifttegn for ”at lytte”.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Det kinesiske tegn for ”at lytte” 
indeholder symboler for henholds-
vis ører, øjne og hjerte. Tegnet har 
desuden en dobbeltbetydning, som  
handler om at have ”udelt opmærk-
somhed” på den anden. Foto: Erling Roseth

Foto: Jan BendixFoto: Jan Bendix
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Færgetrafik 
i maj

 2018 2017
Passagerer ............ 24.348 .....22.534
Personbiler ............ 11.280 .....10.458
Busser ........................... 438 ...........422
Lastbiler ....................... 210 ...........112
Gods (tons) ................. 702 ............. 86
Cykler............................ 908 ...........590
Campingvogne ............27 ............. 18

SÅ BLEV DET HELT OFFICIELT
Saunaen er nu taget i brug – og 
som fotoet viser, så skete den offi-
cielle indvielse med ubalanceret 
kønstilstedeværelse og bidrag til 
den indre varme.
/ VenøPosten – Red.

DET  SKER

TIRSDAGSHOLDET I AKTION
Gå ned på havnen og se de synlige beviser for 
”tirsdagsholdets” arbejde. 

8-10 personer møder op på tirsdage og repa-
rerer og vedligeholder i tre timer fra kl. 9-12 - for 
øvrigt er alle velkomne. Det er blevet til en del i 
løbet af foråret, og det betyder meget for vores lille havn - tak til holdet!

Alle lamper langs kajen lyser nu igen efter fjordvand og storm har sørget 
for defekter. Broen længst mod nord er sikret - se billedet. Saunaen er flyttet, 
anlagt og placeret med bænk. Kanten om Vindkunsten er ændret, så der er 
skabt bedre adgang rundt om hjørnet. Der er malet træværk, der er luget og 
ryddet op.
/ Venø Havn – Mette Jaffke

TAG PLADS 
I STRUER ENERGI PARK
Næste gang VenøPostens læsere er 
aktive eller er tilskuere i aktiviteter i 
Struer Energi Park, så tag et kig eller 
sæt dig på et ”Venøsæde”. Sæderne 
skal minde tilskuerne i al almindelighed 
om Venøs muligheder.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Mett e Jaffk  e

Foto: Anders Vandsø Pedersen

Foto:Jan Bendix
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AKTIVE  VENØDAGE
1500 AKTIVE GÆSTER 
Venø Færgefart kunne melde om mere end 1500 gæster til de to junidage. 

VenøPostens fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen og Preben Friis  
var på ”pletterne”. 

Det blev til vandsport af forskellig art, løb og gang i solskinnet, besøg på 
kro og i Havnehuset, hvor et korps af frivillige havde overtaget serveringen af 
kaffe og kage. Tillykke med succesen til arrangørerne og Venø.
/ VenøPosten - Red. 
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GOOD VIBRATIONS I ANDRE RAMMER
Venø Musik havde i år inviteret Struer-koret, 
Good Vibrations til deres sæsonafslutnings-
koncert i Kartoffelhuset på Nørskov. 

Koret gav efter koncerten udtryk for, at akustikken leverede nogle gode 
rammer for deres rytmiske korsang og for de to solistindslag med henholds-
vis saxofon og klaverspil.

Der er ved at opstå en rigtig fin tradition for afslutningskoncerten på 
Venø, så mon ikke koret vender tilbage i 2019?
/ VenøPosten – Red.

GRUND SÆLGES
Lønningen 4 - 1400 m2, henvendelse til Susanne og Knud Overgaard på 
tlf. 40 18 99 11. 
/ Knud Overgaard, Venø Bussen

BOLIGER TIL SALG

DET  SKETE

Elleve dage i Berlin

af Håkan Nesser
Forlag: Modtryk
ISBN13: 9788771465105

En lidt pudsig sag. Arne lover 
sin far på dødslejet at opsøge 
sin mor, som Arne aldrig selv 
har kendt. Arne sprang som 
12-årig på hovedet i lavt vand 
og er derfor lidt tilbageståen-
de. 

Moderen skulle angiveligt 
bo i Berlin. Arne kan ikke tysk, 
men tager alligevel afsted. 
Arne møder en tysk kvinde, 
der kan svensk, fordi hun 
ville læse Astrid Lindgren på 
orginalsproget. 

Bogens mission er, at du 
ikke skal være bange for at 
kaste dig ud i noget nyt, også 
selvom du er usikker på, om du 
tør og kan klare det. 

Bedømmelse: 

LÆSEKREDSEN
ANBEFALER

 - Klitten 6

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

 - Havstokken 16

Se nærmere på: 
www.boligone.dk

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

/ Liselotte Kragh

Foto: Jan Bendix
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VENØ  EFTERSKOLE
TAK FOR GÆSTFRIHEDEN!
Skoleåret 2017/18 lakker mod enden, og 
lørdag den 30. juni siger eleverne på Venø 
Efterskole farvel til hinanden og Venø.

Endnu et spændende og fantastisk efterskoleår er slut. Eleverne har nydt 
opholdet på skolen og på Venø. De har nydt jeres gæstfrihed, de snakker fx 
stadig om besøget hos jer en aften tidligere i skoleåret.

Jeg vil også gerne på skolens vegne takke for jeres måde at tackle de 
unge på, og ikke mindst jeres opbakning til skolen - både på skolen, på 
havnen, ved arrangementer osv.

Søndag den 12. august begynder næste elevhold - vi glæder os allerede. 
Det bliver nu også godt nok med lidt ferie!

I ønskes alle en god sommer af elever og medarbejdere.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

HVAD VENTER NÆSTE ELEVHOLD?
Opførelsen af hallen forløber planmæssigt, håndværkerne er godt med. Det 
er tørring af betongulvet, som afgør, hvornår hallen kan tages i brug. Der er 
afsat 15 uger til udtørring, for trægulvet kan først lægges, når gulvet er helt 
tørt. Hvis det holder, så er hallen klar til brug i første halvdel af november, 
men vi håber, at den varme tørre sommer får det til at gå hurtigere. I hallen 
snakker vi med GIF om udstyr til fitnessrum, og der arbejdes med udform-
ning af skater-rampe og klatrevæg.

Mens gulvet tørrer, gør vi klar til næste elevholdhold på andre måder. Der 
er indrettet spændende kreativt værksted i gammel sal til den ny Kunst & 
Design Linje. Natur & Friluftsliv får et sin egen plads øst for værkstedet. Der er 
hentet sand i Hvide Sande til en stor beach boldbane, og lidt længere mod 
stranden vokser græsset på fodboldbanen. I bådhuset på havnen ligger 15 
nyindkøbte ”stand up paddle” boards.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen 

Fotos:Tage Jepsen

Hal undervejs! Foto: Jan Bendix
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1. juli kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

5. juli kl. 15:00 Lokal fortælling, Venø Kirke v/Ove Bjerre-Pedersen

5. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik i Venø Kirke

8. juli  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

12. juli kl. 15:00 Lokal fortælling, Venø Kirke v/Ove Bjerre-Pedersen

12. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik i Venø Kirke

15. juli kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

19. juli  kl. 15:00 Lokal fortælling, Venø Kirke v/Per Mikkelsen

19. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik i Venø Kirke

22. juli  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen

26. juli  kl. 15:00 Lokal fortælling, Venø Kirke v/Ove Bjerre-Pedersen

26. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik i Venø Kirke

29. juli  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

Venøsund sejler til Oddesund den 10., 17., 24. og 31. juli kl. 9:20, Venø Havn

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

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

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

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

JULI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 26. juli

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

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen 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.

Foto: Jan Bendix

Næste nummer udkommer  
først  den 3. august.
/ Red. 


