
   

Juni 2017 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

Sommer — velkommen! 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  KIRKE/SOGN 

FRILUFTS-

GUDSTJENESTE 

Struer Provsti afholder 

fælles friluftsgudstje-

neste 2. Pinsedag 

mandag den  

5. juni kl. 10:30 Ved 

Fjorden.  

/ Per Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÆVÆRK TAGET UNDER  

BEHANDLING 

Kirkedøren er under behandling med mi-

lebrændt trætjære. Herved sikres træet mod 

indtrængning og opsugning af fugt. Arbejdet 

udføres af Simon Vejbæk Kinch, som også er 

påbegyndt maling af loft i kapel samt port og 

dør i kapelbygning med milebrændt trætjære 

som kirkedøren. Martin Andersen fortsætter 

sit arbejde med at forbedre drænet omkring 

kirken samt omlægge pikstenene. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

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 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

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

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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 ÅBENT HUS HOS VENØSUND FISK OG SKALDYR 

På Havnens Dag den10. juni kl. 11:00-14:00 inviterer vi igen interesse-

rede venøboere og ø-gæster til at kigge indenfor hos Venøsund Fisk og 

Skaldyr. Der er godt gang i bassinerne, noget at se på og noget at høre om. 

Velkommen! 

/ Venøsund Fisk og Skaldyr — Ole Borbjerggaard 

 

 

Ø-DAGE IGEN 

VenøBoen inviterede til evalueringsmøde om de vellykkede  

Ø-dage i påskeugen og gratisfærgen, der lokkede mere end 

6.000 gæster til øen. 

 Ved mødet var der enighed om at fastholde idéen i  

arrangementet – måske over en kortere periode. Resultatet  

er blevet en aftale med Søren Adsersen om, at dagene den  

6., 7. og 8. oktober 2017 igen bliver gratis færgedage. 

 Ved mødet fordeltes arbejdsopgaver med hensyn til at 

sikre bred medvirken i planlægning og gennemførelse. Samti-

dig har Søren noteret interessen for gratis påskeuge i 2018. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ OG ”EN BY SPILLER OP” 

Venø er med, når Struer og DR stiller 

op med det helt store program under 

overskriften: ”En by spiller op”. Venø 

Musik har som sit bidrag til program-

met inviteret koret ”Good Vibrations” 

til koncert på Nørskov den 12. juni 

kl. 19:30.  

 Det bliver på arrangementets 

premiereaften. På forskellige måder 

og platforme vil DR præsentere musik-

livet i Struer og bidrager ugen igen-

nem med både deres eget vokalen-

semble, Big Band og Symfoniorkester. 

 Kig i Ugeavisen og på struer.dk 

for yderligere programoplysninger. 

Velkommen til ”Good Vibrations” den 

12. juni, hvor der er gratis adgang. 

/ Venø Musik  

— Grethe Munk Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLNEDGANGSMUSIK 2017 

I VenøPostens juliudgave bringes 

tillæg med udførligt program.  

For at læserne allerede nu kan 

sætte kryds i kalenderne, så brin-

ger vi her oversigten over datoer, 

solister og instrumenter. 

Alle koncerter finder sted i Venø 

Kirke, torsdage kl. 21:00. 

 

Den 6. juli 

Carsten Pedersen 

klassisk guitar i verdensklasse 

 

Den 13. juli 

Tina Lynderup og Lene Jensen 

nyfortolkninger af Luther – 

sang/orgel 

 

Den 20. juli 

Ida Riegels og Louise Bjerre-

Pedersen  

værker af A. Corelli – fløjter/cello 

 

Den 27. juli 

Mikael Börresen og Michael Turkat  

Swingit – klarinet/orgel 

 

Den 3. august 

Giovannio Vitangeli 

italiensk orgelmusik – orgel 

 

Den 10. august 

Julia Tabakova  

værker af Bach – orgel 

http://www.struer.dk/
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SaDS 

Ø-SAMMENSLUTNINGEN FÅR NY NÆSTFORMAND 

Årets generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer fandt sted 

på Avernakø ud for Faaborg. Venø var repræsenteret af VenøBoens for-

mand, Aase Askanius. På generalforsamlingen var der nyvalg af næstfor-

mand. Ove Axelsen fra Egholm blev valgt blandt fire kandidater. Øvrige 

medlemmer af bestyrelsen består af repræsentanter fra medlemsøerne. Ø-

repræsentanterne udskiftes efter en snedig ordning. Det betyder, at Skarø 

og Agersø i de næste tre år stiller med bestyrelsesmedlemmer. De efterføl-

ger repræsentanter fra henholdsvis Birkholm og Askø. 

 På generalforsamlingen kunne formanden berette om et aktivt for-

eningsår, hvor især færgetakster, bosætning og turismeindsats har optaget 

foreningens aktivitetskalender. Ø-Sammenslutningen finansieres, udover af 

kontingentindtægter baseret på beboerforeningernes medlemstal (50 kr. 

pr. medlem), af en bevilling på Finansloven. I foreningsåret har Ø-Sammen-

slutningen holdt ”flyttedag” til Erhvervsministeriet, hvilket har medført nye 

tunge administrative rutiner, som tager uforholdsmæssig megen formands- 

og sekretariatstid.  

 Værterne på Avernakø havde skabt nogle 

fine rammer for gennemførelsen af årets general-

forsamling. Det blev til både hyggeligt socialt 

samvær, måltider med friske lokale råvarer, ø-

traktortur og gudstjeneste. Et rigtigt ø-arrange-

ment med atmosfære. Tak for indsatsen – tillykke 

med resultatet – godt gået af en ø med ca. 100 

beboere! 

/ SaDS — Jan Bendix,  

Venø-repræsentant i bestyrelsen 

Ny næstformand i Ø-sammenslutningen,  

Ove Axelsen fra Egholm 

Avernakø er tilholdssted for den sjældne klokkefrø! 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Færgetrafik i 

april 

 

 2017 2016 

Passagerer ........... 25.025 .... 15.922 

Personbiler .......... 11.554 ....... 8.496 

Busser.......................... 348 .......... 368 

Lastbiler ......................... 44 .......... 114 

Gods (tons) ................... 54 .......... 322 

Cykler .......................... 274 .......... 264 

Campingvogne ........... 12 ............... 0 
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SKT. HANS BÅL  

Traditionen tro er der bål fredag den 23. juni kl. 

20:00 med tale og sommersange. Alle er velkomne!  

Der sælges sodavand, øl og is i havnekiosken fra  

kl. 18:00. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke  

 

 

LØSNING SØGES – HJÆLP MED 

Der er endnu ikke fundet en løsning med hensyn til forpagtning af Havneki-

osken. Havnebestyrelsen arbejder med forskellige muligheder. Bestyrelsen 

har kontakt til en interesseret forpagter, men udfordringen er at finde en 

medarbejder med erfaring indenfor café og kioskdrift. Bestyrelsen tager 

med glæde imod alle idéer og forslag.  

/ Venø Havn — Anders Vandsø Pedersen  

 

 

HAVNEHOP PÅ LIMFJORDEN  

Museumsfærgen, Venøsund, sejler ture den 2. 

og 23. juni fra Lemvig, Glyngøre og Struer. Læs 

om tider og tilmelding på enjoy-limfjorden.dk. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkjær Sørensen 

 

 

GASTER OG MEDLEMMER 

Venøsund Færgelaug har igangsat hvervekampagne for at udvide sin med-

lemskreds blandt både øboere og interesserede fra fastlandet. 

 En hverveplakat med inspiration fra 1940’erne vil forhåbentlig trække 

nye medlemmer til. En lille udgave af plakaten er med som indstik i dette 

nummer af VenøPosten. 

/ VenøPosten — Red.  

Foto: Christian Mortensen 

Arkivfoto: Preben Friis 

http://www.enjoy-limfjorden.dk
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Ø-KIRKEN TIL DEBAT 

Præster og menighedsrådsmedlemmer fra 12 af medlems-

øerne i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) deltog  

i et 1-døgns seminar på Venø. Seminaret var arrangeret af  

VenøBoen og SaDS. I fortsættelse af valgene til menighedsråd følger SaDS 

en tradition med at skabe et forum for samtale om muligheder og begræns-

ninger i det kirkelige arbejde på de danske øer. Repræsentanter fra øerne 

fortalte om lokale aktiviteter, formanden for Folketingets Kirkeudvalg, Karen 

J. Klint, om kirkens rolle i den politiske verden og Hasse Neldeberg Jørgen-

sen om det nationale projekt: Kirken på landet. Ø-kirkerne har mange af de 

samme betingelser som landkirkerne har – men udover dem også en del, 

der knytter sig til øernes geografi og demografi. Når der ”klippes” og 

”beskæres” på samme måde på øerne som på landet, så kan konsekvensen 

være totalt ødelæggende for kirkelivet og præstearbejdet i øvrigt på øerne. 

 På seminaret slog Karen J. Klint fast, at kirkens rolle på øerne ikke er 

isoleret til det kirkelige arbejde, men i lige så høj grad er med til at styrke 

sammenhængskraften mellem foreningsliv, skole og civilsamfundet i øvrigt.  

 I alt 37 deltog i seminaret, som Venø Kro lagde lokaler og måltider til. 

Indkvarteringen af deltagerne var privat og arrangeret af Aase Askanius. 

 Seminarresultatet vil blive brugt af SaDS til inspiration for beboersam-

arbejdet. Kort sammenfatning af mødekonklusioner kan fås ved henvendel-

se til redaktionen. 

/ VenøBoen — Jan Bendix  

Hasse Neldeberg Jørgensen fortæller om sit projekt: Kirken på Landet. 

 

 

REGIONSRÅDET PÅ VENØTUR 

Med Venø Bussen som transportmiddel drog Regionsrådet for Region Midt 

en tur til Venø. Det blev til en lille guidet tur med besøg hos Venøsund Fisk 

og Skaldyr og efterfølgende på Venø Efterskole. Her orienterede forstander 

Nikolaj Terp om skolen og samspillet med øboerne. Aase Askanius fortalte 

om øboernes rolle i skolens tilblivelse og VenøBoen. Søren Lang Hindkjær 

orienterede om sygeplejeordningen, som andre øer misunder os, og Jan 

Bendix fortalte om Venøs udviklingsplaner og samarbejdet med Struer 

Kommune. 

/ VenøPosten — Red.  

 

ÅRETS KONFIRMAND 

Så kom dagen, Store Bededag, og 

Matias Tarbensen Pedersen blev 

konfirmeret. Tillykke! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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OM LIVET PÅ VENØ FØR OG NU 

Lokale turistambassadører guider og fortæller om livet, øboerne, kirken, 

havnen og færgehistorien. Hver torsdag fra den 1. juni til 31. august 

kl. 14:00-15:30. Mødested ved Venøsund Færgelaug, Venø Havn.  

 Tilmelding på  enjoy-limfjorden.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØSUND DELTAGER I  

HAVNENS DAG I STRUER 

Den lille færge, Venøsund, deltager i 

Havnens Dag den 10. juni i Struer. 

 Arrangementet er en del af fej-

ringen af Struers købstadsjubilæum. 

Kom og få en hyggelig dag med mu-

lighed for en lille tur på fjorden - både 

med Venøsund og med forskellige 

sejlbåde fra Venø Efterskole og Struer 

Sejlklub. Se programmet på face-

book.com/Venoesund. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Christian Mortensen 

 

 

 

STARTKLAR TIL  

MOTIONSLØBET 

Lørdag den 17. juni fra kl. 13:00 

er der motionsløb og/eller gang alt 

efter lyst og evne. Tilmelding via gode-

ben.com/product-page/danmarks-

grønneste-løb.  

 Mødested: Venø Kro. 

/ VenøPosten — Red. 

 
ÅBNINGSTIDER  I  JUNI 

 
 

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 

 
Køkkenet har åbent tirsdag til søndag 

til frokost fra kl. 11:30-14:00 
og aften fra kl. 17:30-21:00. 

 
Kroen holder lukket hver mandag.  

 
Tlf. 97 86 80 06 

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

http://www.enjoy-limfjorden.dk
http://www.facebook.com/Venoesund
http://www.facebook.com/Venoesund
http://www.godeben.com/product-page/danmarks-grønneste-løb
http://www.godeben.com/product-page/danmarks-grønneste-løb
http://www.godeben.com/product-page/danmarks-grønneste-løb
http://www.veno-galleri.dk
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DET GIK HEDT TIL 

I maj var der brand i den på Venø Camping. En campingvogn gik op i lys 

lue og Nordvestjyllands Brandvæsen rykkede ud med adskillige køretøjer. 

Venøs frivillige brandkorps mødte også op og var ifølge indsatsleder Birgitte 

Buskov med til at forhindre, at ilden bredte sig til flere af pladsens vogne. 

VenøPostens fotograf var på stedet – og billederne viser, at det gik hedt til. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAG-SMÅØERNE GØR STATUS 

LAG-Småøerne holdt i slutningen af april sin årlige 

generalforsamling i Odense. Generalforsamlingen 

havde tiltrukket mere end 35 medlemmer fra de 27 

danske småøer. Ganske mange venøboere er medlemmer af LAG-Små-

øerne – og er dermed med til at vise interesse for de udviklingsmuligheder, 

der er i LAG-systemet.  

 Til bestyrelsen nyvalgtes Lisbeth Kristensen Lei (Aarø) og Hanne Ko-

dahl (Strynø). 

 I forbindelse med generalforsamlingen var der oplæg om projekt 

”Lovestorm”, som har været med til at sætte Lolland på ”kortet”, når det dre-

jer sig om at vise, hvad positiv borgerinddragelse kan bidrage med.  

 Fra Orø var en orientering om bosætningsprojekt, som er medfinan-

sieret af LAG-midler og Holbæk Kommune – og som viser betydningen af at 

have medarbejdere, der har tid afsat til 

koordinering af aktiviteter.  

 Læs mere om generalforsamlin-

gen på lag-smaaoerne.blogspot.dk/

search/label/foreningsnyt. 

 Næste frist for ansøgninger om 

LAG- eller FLAG-støttemidler er den  

18. august 2017. 

/ LAG-Småøerne — Jan Bendix  

 

 

 

LAG-Småøernes formand Søren Noes  

og LAG-koordinator Morten Priesholm  

Fotos: Preben Friis 

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 Mette Jaffke, 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, 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 

Foto: Lise Thillemann Sørensen 

http://www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/foreningsnyt
http://www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/foreningsnyt


9  

DET  SKETE 

GAMLE DRENGE OG DERES MASKINER 

Der var veterantræf for motorcykler og VenøPostens fotograf Preben Friis 

hyggede sig med motiverne. 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gråflint 

Flint er en af de 

mest almindelige danske strand-

sten. Flinten er dannet i bænke i 

kalk- og kridtaflejringer og består 

af kisel, der stammer fra opløste 

skeletter fra kiselsvampe 

(voksende på havbunden). Flin-

ten er udfældet havbunden un-

der en kompliceret kemisk pro-

ces. I dag anvendes knust flint 

bl.a. til sandpapir, mens den i 

opvarmet form anvendes til hvi-

de vejbelægninger.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Preben Friis 



10  

DET  SKETE 

FORBRUGERTILFREDSHED? 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 

Vandværk den 17. maj. Som de foregående år blev 

vandværkets generalforsamling heller ikke i år det 

helt store tilløbsstykke – udover bestyrelsen mødte 

kun tre forbrugere op. Bestyrelsen vælger at tolke det lave deltagerantal 

som generel tilfredshed med øens vandforsyning og ikke at forbrugerne er 

uinteresserede i, om der er vand i hanerne.  

 Regnskabet for 2016, hvor der ikke har været ekstraordinære udgif-

ter, viser et overskud på kr. 17.875. Til bestyrelsen blev Finn Rantzau Nielsen 

og Søren Lang Hindkjær genvalgt og Linda Ulfkjær blev valgt som supple-

ant. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Finn Rantzau Nielsen 

(formand), Kjeld Jensen (næstformand), Søren Lang Hindkjær (kasserer), 

Villy Christensen, Lise Aggerholm og Linda Ulfkjær (suppleant). 

 Ved spørgsmål til Venø Vandværk, så kontakt os på vand@venoe.dk. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær  

 

 

FOLKETINGSHØRING OM FÆRGEDRIFTEN 

Færgesekretariatet, der er en fællesorganisation for kommuner med færge-

drift og Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ) gennemførte i maj - i 

Landstingssalen på Christiansborg  - en høring om færgeforhold. Høringen 

fandt sted i forbindelse med årsmøde i Færgesekretariatet. Færgesekretaria-

tet arbejder med fælles problemer for ø-færgeoverfarterne og bistår de en-

kelt kommunale færgeselskaber med indkøbsordninger og diverse undersø-

gelser af færgeforhold, der kan være til nytte i driften. 

 Ved høringen blev der fra formanden for Sammenslutningen af Dan-

ske Småøer, Dorthe Winther, endnu engang gjort opmærksom på de ulem-

per, der er i forbindelse med fordeling af midler til de enkelte overfarters 

gennemførelse af ”landevejsprincippet”. 

 Formanden for ULØ, Peter Juel Jensen (V) var lydhør overfor de rej-

ste problemer, og der er tilsyneladende åbnet for en dialog med ministeren 

om at få gået systemet efter i sømmene. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Ingrid Bergman — Mit liv 

af Ingrid Bergman & Alan Burgess 

Forlag: Samlerens Forlag 

ISBN: 87-568-0604-3 

 

IB angiver at fortælle sandheden 

om karriere, ægteskaber, skanda-

ler, i det hele taget de valg, hun 

traf. Vi læser om en Ingrid, der 

gerne vil fremstå venlig og god. 

Læsegruppen mente dog, at den 

skildrede en meget egoistisk 

kvinde, der satte karriere frem for 

alt. Havde brug for at være fete-

ret, fordi hun var drevet af sin 

passion for at være skuespiller.  

 

Bedømmelse:  

 

 

 

Udvalgsformanden Peter Juel Jensen (tv.) 

og det øvrige ULØ under høringen.  

Overfartsleder Søren Adsersen  

lytter med (nederst th.) Foto: Jan Bendix 



11  

DET  SKER 

KRYDS FOR VENØ KAFFE 

Selv her sidst på året snakker eleverne sta-

dig om ”Venø Kaffe”, og de øboere, jeg har 

snakket med, har også haft en god aften. 

Derfor gentager vi succesen næste skoleår den 3. oktober 2018. Efter 

ferien vil der komme nærmere info om tilmelding mm. Men sæt gerne kryds 

i kalenderen allerede nu. 

 

Farvelfakkeltog 

Der er højtider, der ligger på faste dage og derved ikke respekterer vores 

skolekalender. Skt. Hans rammer i år vores store gallaaften, hvor vi får sagt 

farvel til hinanden på skolen. Vi må derfor med beklagelse melde fra til Skt. 

Hans.  

 Lidt bål og brand bliver der dog alligevel, da vi torsdag den 22. 

juni kl. ca. 21:45 efter det traditionsrige afsluttende besøg i Venø Kirke vil 

sige et lille farvel og tak til øen ved et fakkeloptog fra Kirken via Riisvej til 

efterskolen. Alle er selvfølgelig velkomne til at komme til ruten og give et 

lille farvel-nik til eleverne på denne aften. Vi har bestilt godt vejr. 

 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

 

EN IDÉ + TRE KUNSTNERE = EVIGHEDSKALENDER 

Tre Struerkunstnere: Lisbeth Simonsen, Anette Kallesøe Tang og Ulla Kob-

berup Brosbøl har besluttet sig for deres egen måde at festligholde Struers 

byjubilæum. De har lavet en evighedskalender, som de beskriver på følgen-

de måde: ”Livets & årets gang med kunst & sang - En hyldest til vor smukke 

kommune & Lydens By Struer – 100 år! 

 Der er tale om en evighedskalender med 13 akvareller trykt på godt 

akvarel-lignende papir. En forside samt en akvarel for hver måned i året. De 

fleste områder af kommunen repræsenteres.  

 Under hver akvarel er en kalender og en QR-kode, hvor man kan hø-

re månedens sang. Hver af de 12 sange er indsunget/spillet af forskellige 

kor/solister/skoler fra hele kommunen, børn og voksne. Der frigives en ny 

sang hver den 1. i måneden, som eventuelt også kan høres på Musikskolens 

og/eller Kommunens hjemmeside, hvor månedens akvarel fx vises mens 

sangen spilles. Sejt kunne det være, hvis månedens akvarel og sang lå som 

baggrund, når man går på Kommunens hjemmeside. 

 Bag på akvarellen er der tre spalter. Den ene med Struer Museums 

beskrivelse af noget specielt for netop dette sted samt en anden persons 

kommentar om sin tilknytning til, eller brug af stedet. Den anden med no-

derne til månedens sang, og den tredje med teksten til månedens sang.  

 En ny Struersang i anledning af 100-års købstadsjubilæum, indgår i 

projektet”.  

Læsere, der vil købe en kalender kan kontakte Ulla på ub@ullabroesboel.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

BOLIGER TIL SALG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er Venømotivet, der indgår i kalende-

ren – akvarel af Ulla Brosbøl. 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 7 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

 

Bestil et gratis salgstjek af din 

bolig. Tak for jeres venlighed i 

uge 15. 

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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1. juni kl. 16:30 Bogreception på Venø Efterskole 

4. juni  kl. 10:00 Pinsedag, højmesse v/Per Mikkelsen 

5. juni  kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste (se omtale på side 2) 

10. juni kl. 11-14 Åbent hus hos Venøsund Fisk og Skaldyr 

11. juni  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

12. juni kl. 19:30 Venø Musik: Good Vibrations, koncert på Nørskov 

17. juni kl. 13:00 Motionsløb på Venø, mødested: Venø Kro 

18. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

20. juni  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

22. juni kl. 21:45 Venø Efterskole, farvelfakkeltog fra Venø Kirke 

23. juni kl. 20:00 Skt. Hans bål på havnen 

25. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen  

 

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

Havkajak, GIF: Fra 3. maj, onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

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

VENØ  I  JUNI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2017 
bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. juni 
 
i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Gertrud Damgaard,  
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 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Jan Bendix 


