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VENØ  KIRKE 

FOLKEKIRKEN SOM INSTITUTION 

Ofte hører man det synspunkt fremført, at religion er en privatsag. Syns-

punktet er svært at imødegå, for selvfølgelig er den enkeltes tro en privat 

sag – også set med kristne briller. Som det hedder i et gammelt mundheld 

”Til helvede kan der tvinges, men til himlen må der ringes”. Tro er en aldeles 

frivillig sag, og rammerne for troens udfoldelse er afhængig af, hvilket tros-

samfund man er medlem af. 

 Af historiske grunde er det desuden sådan i Danmark, at den kristne 

tro også er en offentlig sag, for i Grundlovens § 4 står der, at ”den evange-

lisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af 

staten”. Det betyder, at folkekirken er en statsinstitution på linje med folke-

skolen, folkepensionen, Det kongelige Teater, hospitals- og sundhedsvæse-

net o.l.  

 Hvis vi sammenligner med sundhedsvæsenet, så kan man sige, at 

sundhedsvæsenets udgangspunkt er barmhjertighed. Fænomenet barm-

hjertighed er imidlertid kun noget, vi som mennesker er ramt af en gang 

imellem. Når vi i en konkret situation står overfor en nødlidende og får med-

følelse med den pågældende, så sætter vi andet til side og får iværksat den 

nødvendige hjælp. Men vi går ikke rundt og føler barmhjertighed hele ti-

den. Barmhjertighed er ikke konstant – vi er ikke altid grebet af den – og 

derfor har vi som samfund skabt en institution for den. Det er sundhedsvæ-

senet. Her øver vi barmhjertighed mod andre mennesker, selv om vi ikke er 

grebet af privat barmhjertighed. Barmhjertighed er gennem sundhedsvæ-

senet gjort til en almen og offentlig pligt finansieret over skatten. Sundheds-

væsenet sørger for, at der bliver udøvet barmhjertighed, selvom det enkelte 

menneskes følelse af barmhjertighed er fraværende. Og den ordning er 

uundværlig, for derved opretholdes samfundet som et menneskeligt sam-

fund. 

 Folkekirken kan som statsinstitution sammenlignes med hospitals- og 

sundhedsvæsenet. Den er en institution for den kristne religion og for den 

kristne tro. En institution for den kristne bekendelse, påstand og fremstilling 

af kærlighedens vilkår her på jorden. Men troen er ligesom barmhjertighe-

den en flygtig og ustabil størrelse både i os og blandt os. Det er derfor vig-

tigt, at troen til stadighed har et sted for sine udtryk, også når den ikke selv 

er virkelig til stede, flygtig som den er. 

 Det betyder ikke, at der er noget betænkeligt ved folkekirken, ligesom 

der heller ikke er noget betænkeligt ved sundhedsvæsenet. For ligesom vi 

opretholder sundhedsvæsenet på trods af den fraværende barmhjertighed, 

så opretholder vi folkekirken på trods af en fraværende tro. Kirken tror for 

os, når vi ikke tror. Eller den kommer vores tvivl og vantro i forkøbet. Den 

kristne tro overvintrer i kirkens bekendelse i kolde og åndløse tider. Vi låner 

tro af kirkens tro, når vi ikke tror. Når vi siger og synger trosbekendelsen, så 

låner vi tro af kirkens århundredegamle og hårdtprøvede tro på kærlighe-

dens tilstedeværelse i tilværelsen. Folkeligt set ligger der en meget dyb im-

puls i den udbredte uvilje mod at afskaffe kirken. ”Det var da et kedeligt sted 

at spare”, vil mange sige. 

… fortsættes på side 3 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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… fortsat fra side 2: 

Denne folkelige impuls handler 

om, at vi dybest set tror mere på 

kirkens håb end vores egen lige-

gladhed, ligesom vi tror mere på 

hospitalernes varetagelse af de 

syge og lidende end på vores 

egen ligegyldighed med de liden-

de. 

/ Per Mikkelsen 

VENØ  SOGN 

HVAD ARBEJDER MENIGHEDSRÅDET MED LIGE NU? 

Med hensyn til kirkerenoveringen er det et spørgsmål om at få samlet pen-

ge nok sammen, så vi kan komme videre med projektet. Lige nu er vi sikret 

kr. 3.500.000 og har en ny ansøgning ude til en stor fond. Her forventer vi 

svar inden for de næste måneder. 

 I løbet af 2014 forventer vi også at gå i gang med en ombygning af 

præstegården. I første omgang skal der laves nyt og større køkken. Det 

kommer til at indgå i en større plan, således at vi får en bedre adskillelse af 

privatdelen og ”erhvervsdelen”. Her påtænkes det at placere kontor og mø-

delokale med nødvendige faciliteter ud mod nord – det vi i dag kalder an-

nekset. Derudover påtænkes det at bygge et opbevaringsrum og ekstra 

carport i forbindelse med den nuværende carport. 

 Kirken har en informationsplads i færgehuset. Den står endnu tom, 

men der arbejdes på sagen, så kirken også kan bidrage til at informere og 

inspirere gæster til at besøge vores ø. 

 Når det bliver lidt lunere, skal der udarbejdes en liste over bevarings-

værdige sten på kirkegården. Der er fra centralt hold udarbejdet retningslin-

jer, som tidligere er omtalt i VenøPosten. Her får vi hjælp fra Eigil Nielsen, 

der har stor kendskab til de lokale forhold. 

 Programmet for solnedgangsmusikken er på plads for den kommen-

de sæson. Vi får efterhånden flere henvendelser fra kunstnere, der gerne vil 

deltage. Vi må desværre sige nej til nogen, men det må siges at være et luk-

susproblem. I år begynder solnedgangsmusikken den 3. juli og slutter den 

7. august. 

 Inden længe begynder vi med morgengudstjenester. Det vil sige kl. 

08:30 frem for kl. 14:00. Sidste år oplevede vi et dyk i kirkegangen hen over 

sommeren. Vi vil nødigt, at vi kommer i den situation, at der kommer messe-

fald, eller vi ser os nødsaget til at lave planlagte messefald, fordi det meget 

let kan blive en rutsjebane. Derfor må vi alle tage os i nakken, Menigheds-

råd og sognebørn, komme ud af fjerene og få en god start på en søndag 

ved at komme i kirke. 

 

Fastelavn i kirken og på efterskolen 

Snart er det fastelavn. Der er sendt invitation ud til børnene. Vi håber at se 

rigtig mange børn med forældre og bedsteforældre. Vi begynder med 

gudstjeneste i kirken søndag den 2. marts kl. 14:00.  

 Kirken vil være pyntet, og sammen 

med jer vil der være lagt op til en festlig fa-

stelavn. Efter gudstjenesten mødes vi på 

efterskolen, hvor vi slår katten af tønden, 

leger og spiser boller. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

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 150 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:  400 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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DET  SKETE 

FRANSK BISTROMAD  

MED VENØSNÆRT 

Bladet ”Mad & venner” bringer i 

sit februarnummer en større om-

tale af Frederiksberg restauranten 

Melée. 

 En af de mange kokke, Ru-

ne Krongaard Sauer, der har trådt 

sine barnesko på Venø, er sam-

men med en kammerat ansvarlig 

for køkkenet. 

 Beskrivelser og fotos fra 

bistroen får mundvandet til at 

løbe. 

/ VenøPosten — Red. 

RO, RO TIL FISKESKÆR… 

Skal vi beholde robåden? Og vil du ro?  

 Venø GIF har stadigvæk den gode gamle robåd  

(toer med styrmand) til at stå i Nisses garage. For en del  

år siden havde vi en meget aktiv roafdeling, men de sidste 

tre år har robåden nærmest stået ubrugt hele sæsonen. 

 Vi har i GIF bestyrelsen overvejet at skille os af med båden, hvis ingen 

ønsker at ro i den. Derfor er det vigtigt, at vi får en hurtig tilbagemelding fra 

folk, der gerne vil ro og tage aktiv del i klargøring af robåden til den kom-

mende sæson. Meld derfor hurtig tilbage om du ønsker at ro.  

 Tilmelding og eventuelle spørgsmål kan ske til GIF@venoe.dk eller 

Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

TYVERIERNE NÆSTEN OPKLAREDE 

Lasse Møller fra Efterforskningen, Midt - & Vestjyllands Politi i Holstebro op-

lyser, at der er rejst sigtelse mod to personer for tyverierne, der har fundet 

sted omkring årsskiftet i Venø By. 

 Detaljer om sagen blev omtalt på mødet den 27. februar, hvor Politiet 

havde stillet sig til rådighed med orientering om Nabohjælp og sikring af 

hus og hjem. Med forholdsvis enkle metoder kan den enkelte husejer være 

med til at forhindre gentagelser. VenøPosten bringer i sit aprilnummer en 

nærmere omtale af mødet. 

 Samtidig har institutionen Sparta, der hidtil har lejet hus på Høfden, 

hvor en af de sigtede har opholdt sig, oplyst, at de ikke længere vil benytte 

huset.  

 Forhåbentlig er Venø tilbage til mere fredfyldte og trygge forhold. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

RÅDYR I GRYDEN 

Der blev den 31. januar afholdt fredagsklub. Vi besøgte Jakob, Mikkel og 

Andreas Olsen, hvor Jakob og hans far Peder viste, hvordan man flår skin-

det af et rådyr og efterfølgende 

parterer det. 

 Derefter gik vi ned til bør-

nehuset, hvor vi spiste spagetti 

med rådyr kødsovs og marinere-

de rådyrkøller og bagte rodfrug-

ter. Senere var der blandt andet 

bordfodbold, hvor Laura og jeg 

måtte se os slået af to frække fyre! 

 Endnu en hyggelig aften 

sammen med Venø ungerne.  

/ Fredagsklubben — Morten Gjern Foto: Jørgen Palshøj 
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FLERE GÆSTER - MERE FORRETNING 

Så kort udtrykkes målene for arbejdet med udvikling af Venø-

turisme. Målene er kommet på tryk efter et februarmøde i 

gruppen bag Udviklingsplan for Venøturisme. 

 På mødet fastlagdes rammerne for det projektarbejde, 

som hen over de kommende måneder skal skabe yderligere interesse for at 

flere gæster besøger Venø — og bliver her lidt længere.  

 Målene er at øge omsætningen og forhåbentlig også indtjeningen 

hos Venøs turistaktører i 2015 med 20 % i forhold til 2013. Samtidig tilstræ-

bes det, at antallet af passageroverførsler med Venø Færgen stiger med 2 % 

i feriesæsonen.  

 Målene skal opnås gennem styrket samarbejde om pakketure og op-

levelsesdage. Eksempler på oplevelsesdage er: Fiskedage, Venø Live, natur-

vandringer og lignende. Nogle af aktiviteterne er allerede godt indarbejdet 

i Venøs tilbud. Andre vil komme til. En ekstra indsats vil blive gjort for at 

koble oplevelsesmulighederne sammen, så gæsterne får fornøjelse af alle 

de tilbud, som Venø giver, men som sjældent ses i sammenhæng. 

 VenøBoen søger i marts om ø-støttemidler til at medfinansiere om-

kostningerne til deltidsansat projektmedarbejder, der kan hjælpe i det kom-

mende års arbejde med at gøre Venø kendt og besøgt. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

HANS EDVARD NØRREGAARD-NIELSEN PÅ VENØ 

Forfatteren, kunsthistorikeren og den tidligere formand for Ny Carlsberg-

fondet, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, kommer på Venø Efterskole  

onsdag den 26. marts kl. 19:30.  

 På baggrund af det stærkt anmelderroste værk Limfjorden I-II, Stem-

mer og steder, der udkom i 2011, vil han fortælle om Limfjordens kunstma-

lere herunder især Knud Agger (1895–1973), der stammede fra Holstebro, 

og som i en årrække i sommermånederne opholdt sig på Venø, hvorfra Ag-

ger hentede motiver til en del af sine malerier.  

 Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, der selv 

er tæt knyttet til Limfjorden, født og opvokset i 

Sdr. Nissum og i sine unge år med bopæl i Hum-

lum, har været en betydelig del af drivkraften 

bag planerne om at renovere Venø Kirke. Såle-

des var det ham, der i sit mangeårige virke som 

formand for Ny Carlsbergfondet dels finansiere-

de arkitekten, dels donerede to kunstværker til 

kirkerenoveringen, Daniel i løvekulen af Mogens 

Bøggild og Stenbillede af just Knud Agger.  

Vi ser frem til denne aften på efterskolen, hvor 

det handler om Limfjordsmalerne i dansk billed-

kunst. 

/ Foredragsgruppen — Per Mikkelsen 

 

INFORMATIONSMAPPE  

TIL ØENS GÆSTER 

På turistaktørmødet i januar var 

der enighed om, at kendskabet til 

Venø og øens muligheder, som 

turistmål, er for begrænset.  

 Det skal der gøres noget 

ved for at nå udviklingsplanens 

ambitiøse mål. Det skal ske gen-

nem både trykte og elektroniske 

medier.  

 VenøBoen har allerede 

igangsat oversættelse af de sider 

på hjemmesiden www.venoe.dk, 

der har størst interesse for tyske 

og engelske gæster. 

 Projektet har sendt opfor-

dring til alle aktører om at samle 

og videregive materiale, som de 

ønsker skal ind i mapperne. Den 

første udgave af mappen forven-

tes at være klar rundt på øen i 

april. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ  

I COMPAS KORT GUIDE 

Venø får plads i årets Compas, 

der i 15.000 eksemplarer er et af 

Visit Nordvestjyllands fælles initia-

tiver for at skabe interesse for vo-

res område. Det er ikke nogen 

voldsom stor annonce, men for-

håbentlig er den tilstrækkelig til at 

give danske, tyske eller engelske 

turister lyst til at tage turen her-

over. Omkostningerne til annon-

ceringen dækkes af lokale turist-

aktører. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: www.denstoredanske.dk 
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DET  SKER 

NYT NAVN — NY SÆSON  

Huset på Venø havn har altid heddet Venø Havnehus, det vil der ikke blive 

lavet om på. Sådan har vi altid omtalt huset og vil det også fremover.  

 Jeg har dog valgt at kalde min butik for Venø Cafe og Havnekiosk. 

Jeg glæder mig meget til at komme i gang på fuldtid i huset, og jeg har 

mange idéer, der skal afprøves. Jeg får ikke gang i alle idéer her til sommer, 

men lidt nyt kommer der i huset. Jeg vil prøve med lidt souvenirs, balsamico 

eddiker, olivenolier, sæbe og glas. Så må vi se, om det er noget turisterne 

og øboerne synes om.  

 Der vil være et lille udvalg af dagligvarer. Slik, chips, is og drikkevarer 

vil der være rigeligt af. Maden jeg vil lave til daglig i caféen bliver burgere, 

pizza, pomfrits, kylling, muslinger og lignende. 

 Med det nye køkkeninventar bliver det også muligt at lave mad ud af 

huset og til fællesspisning. 

 Alt kommer på plads i løbet af april måned. I må gerne sætte x i ka-

lenderen den 5. april, der holder jeg åbent hus om eftermiddagen. Nær-

mere information kommer i næste VenøPosten.   

Jeg glæder mig til at byde jer alle velkommen i Venø Cafe og Havnekiosk! 

/ Venø Cafe og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

SAND TIL STRAND 

Venø Havn har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til flytning af sand fra 

nordsiden af Venø Havn til et område syd for havnen. Baggrunden er, at 

havnemolens forlængelse i 2003 har ført til ophobning, der giver gener for 

indsejlingen til havnen (se foto). 

 Opnår Venø Havn tilladelse, så vil det flyttede sand gøre området syd 

for havnen til en attraktiv strand for både venøboere og deres gæster. 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i januar 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 14.850 ..... 14.270 

Personbiler ............. 7.746 ........ 7.512 

Busser .......................... 390 ........... 386 

Lastbiler ...................... 116 ........... 208 

Gods (tons) ................ 196 ........... 880 

Cykler ............................ 82 .............. 58 

Campingvogne ............. 0 ................ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBBERBRYLLUP 

Da det er 12½ år siden vi blev gift, 

vil vi gerne se venøboere, venner 

og bekende til brunch på Venø 

Efterskole søndag den 20. april 

kl. 10:00-15:00. 

 Det er minus børn denne 

dag på grund af pladsen.  

 Af hensyn til køkkenet vil vi 

gerne have tilmelding senest 

den 1. april på tlf. 24 61 87 30, 

40 18 99 11 eller på mail til  

Susanne@venoe.dk. 

/ Susanne og Knud Overgaard, 

Venø 
Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

VELKOMMEN TIL  

NIKOLAI VANGKILDE TERP 

Nikolai Vangkilde Terp er begyndt som  

forstander hos os den 1. februar, og vi vil 

gerne invitere venøboere sammen med efterskolens personale, Skolekreds, 

samarbejdspartnere og efterskolenetværk til at hilse på ham og familien til 

reception torsdag den 6. marts fra kl. 17:00 i Ny Sal. 

 Vi byder på et let traktement, og vi glæder os meget til at se jer. Til-

melding er ikke nødvendig. 

/ Bestyrelsen for Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

SPILLE-FREDAGSKLUB 

Fredagsklubben den 21. marts vil stå i spillenes tegn.  

Der vil være mulighed for at spille eksempelvis bob og  

bordtennis, men du er også velkommen til selv at med-

bringe et spil. 

 Vi mødes i Børnehuset kl. 16.30, hvor vi i fællesskab 

skal lave aftensmad og have gang i diverse spilleturneringer. Vi slutter afte-

nen kl. 20:30. 

 Tilmelding til fredagsklub skal ske til Laila på tlf. 30 20 84 34 senest 

torsdag den 20. marts. På gensyn til en hyggelig aften! 

/ Manja Søby Jensen, Anja Villadsen, Laila og Peder Olsen 

 

 

STRANDRENSNING 

Årets strandrensning finder sted tirsdag den 1. april  

kl. 16:00 - 18:00, vi mødes på havnen. 

 Arrangementet gennemføres i samarbejde med Venø 

Efterskole. Mød talstærkt op til et par hyggelige timer og vær 

med til at gøre Venø forårsklar. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

CAFÉ HACK PÅ VENØ 

Café Hack skal på forårs-/sommertur. Det var åbenbart ikke tilstrækkeligt 

med et besøg i Struer i februar. Derfor har Søren Dahl og hans produktions-

kolleger valgt, at Venø skal være et af deres sendesteder.  

 Udsendelsen optages og sendes direkte fra Venø Efterskole søndag 

den 18. maj. Casper Frederiksen skal stå for brunchen og Venø Havneho-

tel og Lille Hotel Venø lægger værelser til. 

 VenøPosten vil senere bringe oplysninger om muligheder for billet-

køb for de venøboere, der foretrækker udsendelsen ”live” og ikke over 

”dampradioen”. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Café  og  Havnekiosk 
 

Mandag-torsdag fra kl. 16:00-17:30. 
 

Kontakt ved udleje:  
Mogens Askanius, tlf. 40 35 84 55 

 
Øvrig henvendelser: 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Vi holder åbent lørdag aften  
fra kl. 17:30-21:00. 

 
Menu: Venøbøf kr. 165,- 

Venøbøf & pandekager m/is kr. 200,- 
 

Husk bordbestilling. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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2. marts  kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

2. marts  kl. 15:00 Menighedsrådet holder fastelavnsfest, Efterskolen 

6. marts kl. 17:00 Reception, Venø Efterskole 

6. marts kl. 19:30 Venø GIF: Generalforsamling, Venø Efterskole 

9. marts kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

16. marts kl.14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

18. marts kl.19:00  Menighedsrådsmøde hos Ove Bjerre-Pedersen 

19. marts kl. 19:30 Venø Havn: Generalforsamling, Havnehuset 

21. marts kl. 16:30 Spille-fredagsklub, Børnehuset (tilmeld. 20/3) 

23. marts kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

26. marts kl. 19:30 Foredrag: Hans Edvard Nørregaard-Nielsen,  

  Venø Efterskole 

30. marts kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen  

1. april kl. 16-18 Strandrensning, Venø Havn 

 

Venø svømning: Den 1., 8., 15., 22. og 29. marts kl. 13:00 

Lektiecafé: I Børnehuset den 3., 10., 17., 24. og 31. marts kl. 16:15  

Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 

Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 

GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

VENØ  I  MARTS 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten april 
2014 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. marts 
 

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: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

Venø-kalender 
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder 
dem. Brug kalenderen som værktøj i 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Vintersolstrejf. Foto: Jan Bendix 


