
  

November 2013 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

Sæt kryds 

Den 19. november er der igen mulighed for, at 

venøboerne kan pege på, hvilke politikere, der 

i den kommende fire års periode skal lægge 

rammerne for Struers og også Venøs udvik-

ling.  

 Venøboerne har tradition for at sige 

deres mening – også gennem stemmeafgiv-

ninger ved både folketings- og kommunalval-

gene. 

 Én ting er, at venøboerne i det daglige 

har kontakter til forvaltningen, men det giver 

mening at få indvalgt politikere, der har inte-

resse for og indsigt i de særlige forhold, som 

kendetegner Venø, som lokalsamfund. 

 Stemmen til både Kommunal- og Regi-

onsrådsvalget finder sted på Bremdal Aktivi-

tetscenter tirsdag den 19. november kl. 08:00-

20:00.  

Der er også mulighed for at brevstemme in-

den. På Venø kan det ske den 12. november 

kl. 16:30-18:00 på Venø Efterskole. 

 

Hvad mener kandidaterne...  

og vælgerne? 

VenøBoen og Venø Efterskole inviterer til et af 

Struer Kommunes største og traditionsrige væl-

germøder. Det sker i efterskolens foredragssal 

lørdag den 16. november kl. 15:00. 

 Her får venøboere og elever lejlighed til 

at lytte og spørge ind til de enkelte kandidater 

og partiers idéer og planer for kommunens, 

men selvfølgelig særlig Venøs forhold nu og i 

fremtiden. 

 Mød op og få indtryk af valgmuligheder-

ne. 

 

/ VenøPosten – red. 

KOMMUNAL– OG  
REGIONSRÅDSVALG 

Foto: Per Schaab 
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VENØ  KIRKE 

KAMPEN OM BIBELSYNET 

For en tid siden søgte man i Mejdal Sogn ved Holstebro en troende præst. 

Sådan stod der i stillingsopslaget, og det afstedkom en del offentlig diskussi-

on i medierne. Når formuleringen afstedkom så stor debat, så er det, fordi 

der nedenunder rumler et meget gammelt spørgsmål, som helt fra oldti-

dens dage har eksisteret i den kristne religion. Det er spørgsmålet om, hvil-

ket syn man har på Bibelen. For er Bibelen Guds ord? Eller er den blot en 

samling oldtidstekster, som skal betragtes på linje med andre antikke skrif-

ter? 

 Er Bibelen helligskrift forstået på den måde, at den er skrevet med 

Guds finger, så at Gud har inspireret Bibelens forskellige forfattere til at skri-

ve det, de har, nemlig hans ord? Gud har ført deres hånd. Skriften er uforfal-

sket hellig og enhver må bøje sig for dens autoritet både indenfor og uden-

for kirken. Først er Bibelen – så troen.  

 Striden om det spørgsmål har altid eksisteret, og gamle Grundtvig 

kom også i vælten på det. Han var jo nemlig historiker, og som historiker 

hævdede han, at hvad angår Bibelen, så var der noget før, det alt sammen 

blev skrevet ned. Grundtvig sluttede logisk, at det, der var før, det blev skre-

vet ned, det var en levende menighed, som var samlet til gudstjenestefej-

ring. Menigheden har frembragt Bibelen – ikke omvendt. Først er troen – 

siden skriften.  

 Det vakte dengang så meget røre, at Grundtvig nedlagde sit embe-

de, og han fik en injuriesag på halsen, som han tabte, og han blev siden 

idømt censur. Men kampen om Bibelsynet har aldrig villet dø! Den fortsatte 

rundt i landet, og kom også til udtryk her på Venø i maj måned 1883, hvor 

der højest bemærkelsesværdigt simpelthen blev afholdt en særgudstjeneste 

i kirken en onsdag formiddag og et efterfølgende menighedsmøde i præ-

stegården, hvor Venøs 19. og 20. præst: Axel Busch og Sigurd Konstantin-

Hansen dystede om spørgsmålet. Det kan man alt sammen læse om i Lars 

Aabos gode bog Jomfru i Fugleham fra 2007.  

 Men da jeg nu sidder i embedet som Venøs 38. præst, så skal man 

vide besked om mit skriftsyn. Jeg mener, at Bibelen er helligskrift. Helt og 

aldeles. Men vel at mærke kun herinde i kirkens rum, eller når den optræder 

i kristne forsamlinger, hvor troens perspektiv har forrang frem for alt andet! 

 Når man tager Bibelen ud af kirken og fx hen i skolen eller hen på 

universitetet, så skal den betragtes som enhver anden bog, man beskæfti-

ger sig med på den pågældende læreanstalt. Den er en samling oldtidstek-

ster, som man så at sige må klippe og klistre i som enhver anden bog.  

 Men med det samme den bringes ind i kirken, hvor troen har første 

prioritet, så bliver Bibelen til en hellig skrift, hvor man uden mindste forle-

genhed kan bruge det gamle udtryk, at den er skrevet med Guds finger. For 

inde i kirkerummet bliver alle dens bøger, dens salmer, dens evangelier, 

dens breve og alt, hvad der står i den, set på med troens øjne. Og så for-

vandler den sig fra en samling oldtidstekster til en helligskrift, hvor hver ene-

ste side har dyb mening.  

/ Per Mikkelsen 

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 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist  

Ubesat 

 

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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SMØRTENOR PÅ VENØ! ENGELSKE OG DANSKE SANGE 

November måneds koncert i Venø Musikforening byder på tenoren Jens 

Jagd ledsaget af pianist og organist Jan Ole Christiansen. Koncerten gen-

nemføres på Nørskov søndag den 17. november kl. 15:15. 

 Tenoren Jens Jagd er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium i 

2006 og øger i øjeblikket sin stemmes musikalske formåen i solistklassen på 

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg. Jens Jagd har 

været solist i både Carl Nielsens ”Fynsk Forår” og Vaughan-Williams ”On 

Wenlock Edge” samt flere større kirkelige værker bl.a. Bachs ”Juleoratorium” 

samt flere messer af Mozart.  

 Han ledsages denne november søndag af Jan Ole Christiansen, der 

har arbejdet sammen med mange af vore bedste danske sangere dels som 

repetitør, dels som akkompagnatør på både Den Jyske Opera i Aarhus og 

konservatoriet og skuespillerskolen i Esbjerg.  

 Programmet på Venø består af engelske sange af R. Vaughan Willi-

ams og Roger Quilter samt danske sange af Peter Heise og P. E. Lange-

Müller.  

/ Venø Musikforening — Per Mikkelsen 

 

 

JULEJAZZ PÅ NØRSKOV 

Vi fortsætter den gode og varierende musikstrøm på Venø, og inviterer til 

julejazz på Nørskov lørdag den 7. december kl. 15:15. 

 Vi har Jørgen Emborg på flygel, Emil Hess på sax og klarinet samt 

sang ved Camilla Dayyani. Trioens medlemmer er alle meget erfarne jazz-

musikere og sanger. De har som det sidste nye slået sig på den danske lyrik 

med tekster fra Frank Jæger til Pia Tafdrup – disse vil trioen divertere med 

ind imellem jazznumrene. 

 Sæt allerede nu X i kalenderen! Det bliver en lys oplevelse i vintermør-

ket! Medlemmer i Venø Musikforening - gratis adgang. Entre ved døren kr. 

100.  

/ Venø Musikforening – Marianne Pedersen  

 

 

NÅR KLASSISK MUSIK PRÆSENTERES ANDERLEDES! 

Eriko Makimura - japansk pianist, bosat i Danmark: Dies Irae - Vredens Dag: 

De syv dødssynder udsat for og konverteret til musik i arrangement af piani-

sten selv på Venø Efterskole den 27. oktober. 

 En times flygel "recital" - oplæsning - med kendte og ukendte kompo-

nister fra John Cage med påsatte skruer på flygelstrengene over Chopin, 

Satie samt Prokofievs indledning til Romeo og Julie. Desuden Bachs prælu-

dium og fuga udsat for jernkæde placeret oven på flygelstrengene. Og 

sidst, men ikke mindst, dødssynden, vrede med albuerne til hjælp på tan-

genterne. Hurra, hvor var det smukt!  

/ Marianne Pedersen, Riisvej 12D 

VENØ  MUSIK 

 

Arkivfoto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

VENØ I LIVE 2013 

I foråret tog foreninger og institutioner 

på Venø initiativ til at sætte lidt mere liv  

i Venø. De støttede selv med penge og 

frivillige, og Struer Kommune bevilligede 10.000 kr. til en række arrange-

menter over sommeren. Det kom der tre velbesøgte musikarrangementer 

ud af i samarbejde med Venø Havnehus, som herudover selv lavede to ar-

rangementer. 

 Første gang var i pinsen. Lørdag eftermiddag begyndte med Venø-

sund Færgelaugs indvielse af den ny-restaurerede lille Venøfærge. Herefter 

svingede Dixieland Gipsy Duo og HP Lange i flot solskin på kajen. Om afte-

nen var der fællesspisning og bal i et tætpakket telt til Mænd med Slips. Søn-

dag kunne publikum opleve Limfjorden Under Overfladen ved Limfjords-

museets meget engagerede biolog, og Knud Høirup sang egne viser i teltet.  

 I juli fik vi mulighed for en koncert med Lasse & Mathilde, der var på 

ø-turne og som netop havde udgivet en ny CD. De fyldte teltet til en flot 

koncert, hvor de fortalte om og spillede numre fra deres lange karriere og 

nye CD. Der var også fællesspisning til dette arrangement.  

 Sæsonen sluttede den 31. august med amerikansk vestkyst musik 

spillet af veteraner fra den danske rockscene samlet i Indian Summer om 

eftermiddagen. Om aftenen var der igen spisning og dansemusik fra La 

Porta Band. 

 Økonomien er også fornuftig, og der er lidt penge i kassen til næste 

år.  

 Arbejdsgruppen siger hermed en stor tak til Struer Kommune, for-

eninger og frivillige for støtte og uundværlig hjælp. Arbejdsgruppen vil ger-

ne fortsætte, og opfordrer foreninger og andre til at støtte igen til næste 

sommer. 

/ Arbejdsgruppen — Peter Petersen 

Færgetrafik  

i september 

 

 

 

 2013 2012 

Passagerer ........... 22.064..... 21.092 

Personbiler..............9.910........ 9.228 

Busser .......................... 438........... 460 

Lastbiler ...................... 112........... 112 

Gods (tons) ...................18.............. 24 

Cykler .......................... 634........... 452 

Campingvogne ...........36.............. 18 

 

 

 

 

 

Ø-PEDELLEN KAN MERE… 

Efter adskillige henvendelser har 

Ø-pedellen besluttet at købe ud-

styr til algebehandling af tage + 

udstyr til rengøring af solceller. 

Udstyret kan udlejes eller opga-

ven kan udføres af Ø-pedellen. 

 Yderligere oplysninger kan 

fås på tlf. 40 35 84 55. 

/ Ø-pedellen – Mogens Askanius 

 

 

Ø-PEDELLEN SOM EKSEMPEL 

I et læserbrev under overskriften: 

”Skal styrke lokalt erhvervsliv” i 

Dagbladet den 25. september har 

en af kandidaterne til det forestå-

ende valg brugt ø-pedellens op-

gaver som eksempler på opgaver, 

der kan løses af lokale borgere i 

landdistrikterne i Struer. Læserbre-

vet foreslår udlicitering af opga-

verne fra kommunalt regi. En un-

dersøgelse i Berlingske placerer 

Struer Kommune som nr. 68 (ud 

af 96) med hensyn til udlægning 

af opgaver til udførelse af private 

virksomheder.  

/ VenøPosten — Jan Bendix 
Fotos: Peter Pedersen 
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MÅNEDENS KUNSTNER: KARIN KRISTENSEN 

På træk 

Mørk er november og løvfaldet slut,  

vandet begynder at fryse, 

lyset fra solen og blomsterne brudt - 

da må vort hjerte selv lyse. 

Synge vil vi, legen er magt, 

mer end beregning, forstand og foragt 

værn mod det sorte og tomme. 

Om der svæver dødelig dræ, 

vil vi dog elske - og plante et træ: 

frugter kan uspået komme. 

(Thorkild Bjørnvig 1959) 

VENØ  KUNST 

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

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  Havnehus 
 

Mandag-torsdag fra kl. 16:00-18:00. 
 

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

 
Øvrig henvendelser: 

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard,  
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 
 

Køkkenet har åbent mod forudbestil-
ling af større og mindre selskaber. Kon-

takt os for nærmere information.  
 

”Smagen af Venø” 
lørdag den 9. november  
kl. 18:00 — alt udsolgt! 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKETE 

MASSER AF AKTIVITET OG NYVALG 

Det er hovedindtrykket fra VenøBoens ordinære general- 

forsamling, der i år blev afholdt i Havnehuset.  

 Formanden, Aase Askanius, kunne i sin beretning  

fortælle om et stabilt medlemstal igennem de seneste år.  

I dag er 97 fastboende og 57 udenøs medlemmer af beboerforeningen. I 

beretningen, der sammen med det officielle referat fra mødet kan læses på 

www.venoe.dk/venoeboen, er listet de mange aktiviteter, som VenøBoen 

alene eller sammen med andre interesserede foreninger og enkeltpersoner 

har gennemført.  

 Formanden glædede sig over, at samarbejdet mellem øens forenin-

ger igennem det seneste år er forstærket. Det var blandt andet klart kom-

met til udtryk gennem musikarrangementerne i sommerhalvåret.  

 Regnskabet balancerer med et lille overskud – og kontingentet hol-

des uændret. 

 Irma Bjerre Pedersen nyvalgtes til bestyrelsen. Aase Askanius, Søren 

Hindkjær og Jesper Olesen genvalgtes. Uffe Lundby trådte efter eget ønske 

ud af bestyrelsen. Til suppleanter valgtes Lars Vangsgaard og Jan Bendix. 

Ryan Jensen valgtes som kritisk revisor. 

 I diskussionen på generalforsamlingen kom deltagerne ind på følgen-

de emner, som den nye bestyrelse gav tilsagn om at arbejde med i den 

kommende tid: Ø-lægeordningen og informationsudvekslingen i den for-

bindelse, færgetaksterne 2014, Venø besøgskort og vejvedligeholdelsen. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

HVAD VIL KANDIDATERNE… 

På de kommende sider har VenøPosten givet spalteplads 

til kandidater fra de opstillede kandidater til valget den  

19. november.  

 VenøPosten takker for de bidrag, vi har modtaget og håber, at læser-

ne vil lade sig inspirere til at deltage i debatten på vælgermødet på Venø 

Efterskole den 16. november kl. 15:00. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

TIL VANDS, TIL LANDS  

OG I ….? 

Der gik ikke mange minutter før 

venøboerne var bekendte med 

vandgangen for Venø Efterskoles 

varevogn. Den uheldige episode 

fandt sted i forbindelse med, at 

efterskolens gummibåd skulle på 

land, men sådan skulle det ikke 

lige være fra begyndelsen. Gum-

mibåden kom op – og det gjorde 

varevognen også. Ingen kom no-

get til – bortset fra varevognen. 

/ VenøPosten — red. 

Foto: Preben Friis 

Foto: Flemming Damgaard 

Foto: Preben Friis 
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De Radikale vil 

Venø 

 

Det Radikale Venstre er sig meget 

bevidst, at livet på Venø meget er 

bestemt af de politiske og økonomi-

ske vilkår, som bl.a. Struer Kommune 

giver, men livet på øen er i høj grad 

også bestemt af lokalbefolkningens 

vilje og evne til at udnytte mulighederne. 

 De Radikale vil sikre en fortsat god færgedrift 

med gode busforbindelse for primært skolebørnene, 

idet vi er af den opfattelse, at det vil være med til at 

øge interessen for bosætningen på øen. 

 Vi vil være med til at sikre fortsatte gode mulig-

heder for landbruget og andre erhvervsvirksomheder 

på øen, og vi vil med respekt for natur og lokalbefolk-

ningen være med til at se på mulighederne for at ud-

vikle sommerhusturisme og endagsturisme. 

 Vi vil også gerne være med til at sikre, at Venø 

også tilgodeses med kommunale tilskud til kulturelle 

aktiviteter på øen. 

 Det Radikale Venstre mener, at Struer er en lille 

kommune, der ikke har råd til politisk magtkamp i byrå-

det. Vi har i stedet brug for det bredest mulige samar-

bejde. Det tror vi også er til gavn for Venø.  

 De Radikale samarbejder med dem, der vil sam-

arbejde med os. 

 

/ Peter Vestergaard 

DET RADIKALE VENSTRE 

Fortsat gang  

i Struer Kommune 

 

Socialdemokraterne har i denne by-

rådsperiode vist vejen for en ansvar-

lig og positiv udvikling for Struer 

Kommune. Aldrig har økonomien 

været bedre.  

 Private og halvoffentlige insti-

tutioner tror på Struer, de har sammen med kommu-

nen investeret mere end ½ milliard kr. i forskellige an-

læg. I nærmeste fremtid får vi et unikt havnemiljø med 

arbejdspladser, Wellnescenter, café m.m. og en spæn-

dende sammenhæng med gågaden og byen. 

 Vi lover at fortsætte denne positive udvikling for 

kommunen – der har aldrig været mere gang i Struer 

Kommune end nu. 

 Vi er en af landets bedste erhvervskommuner. 

Det skal vi fortsat prioritere. Vi vil tale kommunen op 

og ikke ned. Vi støtter ikke nulvækst i kommunerne, 

som vil betyde fyring af yderligere 61 ansatte. Vi ønsker 

fortsat god kommunal service – også i lokalområderne. 

 Vi sætter mere fokus på kvalitet i tilbuddene end 

konstant fokus på ’mursten’. Vi vil forbedre livskvalite-

ten for alle gennem forebyggende aktiviteter. 

 Vi vil skabe yderligere vækst og mange nye ar-

bejdspladser gennem bl.a. projektet Lydens By! 

 

/ John Christoffersen  

SOCIALDEMOKRATIET 

A B 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=B7g5Kep6l49CZM&tbnid=sTJuz63lHLdvrM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fs-dialog.dk%2FA-John%2BSvejgaard%2BChristoffersen-John-Christoffersen-default.aspx%3Fsite%3Dnykommune%2
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Ansvarlighed, tryghed, 

nytænkning og vækst 

 

Det Konservative Folkeparti i Struer 

går til valg på ovenstående værdipo-

litiske holdninger, som vil være 

grundlaget for arbejdet i det nye  

byråd.  

 

Ansvarlighed  

 Som konservativ er det vigtigt at udvise ansvarlig-

hed overfor sig selv, familie, venner og samfundet. 

 I en velfungerende kommune er det nødvendigt at 

alle bidrager og ikke bare forlanger/forventer, at 

kommunen løser alle opgaver/problemer. Konkret 

kan det fx være deltagelse i frivilligt arbejde. 

 Økonomisk ansvarlighed skal være en hjørnesten i 

byrådsarbejdet. Skatter skal holdes i ro eller sænkes, 

og investeringer skal tage sigte på at forbedre for-

holdene for borgerne og bedre kommunens image. 

 

Tryghed  

 Mennesket kommer før ”systemerne", og ældre bor-

gere skal ikke være afhængige af at kunne betjene 

en computer for at komme i kontakt med kommu-

nen. 

 Velfærdsydelser af høj kvalitet skal tilpasses børne-

pasning, skoler og ældrepleje i hele kommunen. 

 Personlige sundhedsbehov og pleje bør altid opfyl-

des inden for de givne rammer. 

 

Nytænkning og vækst  

 Det er et velfungerende erhvervsliv, der skaber og 

bevarer arbejdspladser, og dermed indtægter til 

kommunen, som er en forudsætning for et tilfreds-

stillinde serviceniveau. 

 Vi vil samarbejde med Lemvig og Holstebro om bl.a. 

at etablere et ”Iværksætterakademi”, og fælles tiltag 

for at motivere virksomhederne til at ansætte højt-

uddannet arbejdskraft, og dermed skabe nye ar-

bejdspladser. 

 Skole- og ældreområdet skal tilpasses til de ændrede 

behov, der opstår pga. den demografiske udvikling i 

kommunen og dermed sikre, at vi får mest mulig 

velfærd for skattekronerne. 

 

/ Martin Hulgaard 

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI 

 

SF går til valg med 7 

kandidater - 4 kvinder 

og 3 mænd med en me-

get god aldersspredning 

 

Jeg har været i Struer Byrådet i 23  

år. Men jeg er ikke blevet træt af  

det politiske arbejde endnu. Det er 

meget spændene og udfordrende 

arbejde, hvor man er med til at forme kommunens 

fremtid.  

 Jeg mener, at vi forsat vil være de bedste til at 

styre Struer Kommune med det flertal, som vi har nu. 

 Der er sket rigtigt mange ting i de forløbne fire 

år, hvor vi har haft styringen. Der er styr på økonomien 

nu. Der bygges daginstitutioner med vuggestuer, vi 

har fået ombygget Enggård Centret med 48 nye og 

renoverede plejeboliger, og fået Troia Center for psyki-

atri og rehabilitering. Aktivitetscenter for alle borgere. 

Sygeplejeklinik og sundhedscenter i Hvidbjerg. Der er 

gang i byggeriet på havnen, hvor vi har indrettet speci-

altandlægeklinik samarbejde med Lemvig, Thisted og 

Skive. 

 Hvad vil vi så fremover - jo vi har den ny folke-

skolereform og implementering af denne, som er me-

get vigtigt. Skolen skal være i dialog med elever og for-

ældre. Konstant bevægelse for at bevare elevernes lyst 

til læring, udvikling af sunde og mangfoldige lærings-

miljøer. 

 Hele ældreplanen skal ud til debat, så vi kan få 

planlagt fremtidens byggeri af plejeboliger, og indhol-

det af plejen. 

 Demokratiet skal være nær ved dig, du skal føle 

du har indflydelse, har du det også sådan? Så gå hen 

og stem den19. november. 

 

/ Grethe Hestbech, SF spidskandidat 

SOCIALISTISK FOLKEPARTI 

C F 
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Fokus på mennesket 

 

 

Jeg hedder Anne-Mie Andersen og 

kom til Struer Kommune for 1 1/2  

år siden som forstander på Sønd-

bjerg Efterskole på Thyholm. De-

sværre måtte jeg lukke skolen på 

grund af manglende elevtal og er er 

siden da flyttet til Asp og har arbejdet på KFUM’s Solda-

terhjem i Camp Bastion i Afghanistan. Nu er jeg leder 

af e-shoppen twiga.dk, der sælger brugt børnetøj. Jeg 

er 51 år, uddannet erhvervsleder, gift med Poul Erik og 

mor til 3 voksne døtre. 

 Jeg stiller op til Struer Byråd fordi jeg vil have, at 

Struer Kommune skal have fokus på mennesket og ikke 

bare på forvaltning og økonomi. 

 

1. Når par i kommunen har det svært med hinanden 

og en opsplitning af hjemmet truer, skal det være 

muligt at få uafhængig hjælp i kommunalt regi. 

2. Når kvinder ufrivilligt er blevet gravide, skal det være 

obligatorisk at få rådgivning omkring, hvilke mulig-

heder der er for dem og barnet. Jeg ønsker ikke, at 

Struers/Danmarks fremtid skal ligge på en korsmark 

i Hedensted. 

3. Erhvervslivet har det hårdt i Struer Kommune. Vi har 

brug for langt flere iværksættere, så sagsbehand-

lingstiden omkring sager, der vedrører erhvervslivet 

skal nedbringes til under en uge. Det er hårdt for 

mennesket og familien bag en virksomhed, når af-

gørelser omkring hele deres økonomi og dermed 

hele livet, trækkes i langdrag. 

4. Turisme er noget vi skal satse på i denne smukke by, 

så vi skal tiltrække både danskere og udlændige her-

til med alle de midler vi har. Fjorden, skoven, bæver-

ne, museerne og alle de andre fantastiske ting, vi 

har at byde på. 

 

/ Anne-Mie Andersen 

KRISTENDEMOKRATERNE 

Manglende økonomisk 

ansvarlighed i Struer  

 

Mange kommuner vælger at sænke 

skatten og Struer er ikke blandt dem. 

Struer har tværtimod svært ved at  

få pengene til at slå til og byrådet 

undgår at tage de nødvendige be-

slutninger.  

 Struer var en ud af 14 kommuner, som sidste år 

fik lov til at sætte skatten op. Men at lade borgerne be-

tale 5,6 mio. kr. mere i grundskyld, er som at tisse i buk-

serne for at holde varmen, og virker som en ret hoved-

løs handling, når man samtidig snakker om, at man 

gerne vil have flere til at flytte til kommunen. 

 Vi skal i Struer hurtigst muligt lave en plan om 1 

procents besparelse om året på budgettet, andre kom-

muner har gjort dette, bl.a. Horsens. 

 Jeg vil bede byrådsmedlemmerne tænke over, at 

de sidder og administrerer borgernes penge, og at de 

har et ansvar for at gøre det effektivt, økonomisk og 

med fokus på kvalitet.  

 Vi skal have Struer med på vognen, når der tales 

effektivisering, udlicitering og skattenedsættelser.  

 Liberal Alliance viser vejen. 

 

/ Thomas Bundgaard 

LIBERAL ALLIANCE 

I K 
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Mere gang i Struer 

 

 

Det er Venstres drøm og ambition at 

udvikle Struer Kommune til det mest 

attraktive sted at bosætte sig i Nord-

vestjylland. En kommune, hvor privat 

initiativ og virkelyst skaber fremdrift 

og vækst. Det tror vi på kan lykkes – 

hvis vi selv vil! 

 Derfor skal vi satse på at levere landets bedste 

erhvervsservice, så vores virksomheder får mod på at 

sætte produktion i gang og skabe jobs.  

 Derfor vil vi oprette et erhvervsforum, hvor er-

hvervslivet og Kommunen sammen kan holde fingeren 

på pulsen.  

 Derfor vil vi have lagt en ny strategi for havnen, 

hvor vi får mere gods på erhvervshavnen og får aktive-

ret det unikke sejlermiljø, vi har i lystbådehavnen.  

 Derfor skal vi understøtte og udvikle vore lokal-

områder, så man kan være sikker på at få en god ser-

vice, uanset om man bor i Hjerm eller på Thyholm. 

 Derfor skal vi turde indrette vores folkeskole, så 

vores børn får det bedst tænkelige afsæt for at kunne 

realisere deres drømme. 

 Derfor vil Venstre give ledere og medarbejdere 

ved Struer Kommune mere frihed til at levere den opti-

male service. Frihed under ansvar vil give mere gejst på 

jobbet og lyst til at få tingene til at lykkes! 

 Vi skal have mere gang i hele Struer Kommune. 

Derfor stem på Venstre den 19. november! 

 

/ Mads Jakobsen 

VENSTRE 

Mærkesager for Dansk 

Folkeparti 

 

Struer Kommune står over for store 

udfordringer i den næste byrådsperi-

ode, som vi efter vores mening må få 

løst.. 

 Skolestrukturen, strukturen på 

vores små plejehjem, erhvervslivets 

vilkår samt børnepasning. 

 Dansk Folkeparti ønsker at bevare landsbyskoler-

ne op til og med 7. klasse, da vi ser en værdi i, at børne-

ne går i den samme skole indtil konfirmationen.  

 Angående vores plejehjem i oplandet, så mener 

DF, at det skal ud i borgerhøring, hvordan ønsker lokal-

befolkningen at bo, hvis behovet kommer, og i hvilken 

form. Det må ikke blive dyrere at bo, end alle har råd til 

at komme på plejehjem. 

 Hvad angår kommunens samarbejdsvillighed 

overfor erhvervslivet, ifølge den undersøgelse som DI 

har udarbejdet. Dansk Folkeparti ønsker, en mere bety-

delig aktiv erhvervspolitik, ved bl.a. nedsættelse af et 

selvstændigt erhvervs- og kontaktudvalg til gavn for 

erhvervslivet, hvilket også vil øge bosætningen. 

 Vi ønsker en privat dagpleje, for at gøre pas-

ningsordningen mere fleksibel. Der er mange, som ikke 

kan få passet deres børn, hvis de har aften og nat ar-

bejde. Her ser vi privat plejen, som en ekstra valgmulig-

hed for nye åbningstider. 

 

/ Anna Marie Brix Poulsen 

DANSK FOLKEPARTI 

O V 
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DET  SKER 

DØRENE ÅBNES  

MANDAG-TORSDAG KL. 16-18 

Så er Havnehuset åbent igen i alle uger indtil jul, 

mandag - torsdag kl. 16 - 18. Butikken passes af 

frivillige, to ad gangen. Alle er velkomne til at 

kigge ind til en snak og en kop kaffe. Der er slik, is, chips, vin, øl, sodavand 

og lidt forskellige købmandsvarer på hylderne. Vi skaffer gerne andre varer, 

som kunderne måtte ønske at købe.  

 Tak til alle frivillige, der har hjulpet til med at male og som nu passer 

butikken! Hvis du vil give en hånd med i butikken, kan du skrive dig ind i 

mappen, der ligger i Havnehuset. Du kan også kontakte Vibeke Staunstrup 

2546 6676. For leje af huset kontaktes Mogens Askanius 4035 8455. 

 Vi er meget glade for den store opbakning. Tak for det! 

/Venø Havn - Mette Jaffke 

 

 

BOWLING 

Fredag den 15. november er der mulighed for alle 

børn og voksne – unge som ældre - at tage med Venø 

GIF til bowling i Struer. Vi begynder kl. 18:00 med bow-

ling og efter 1 times dyst på bowlingbanerne er der spis-

ning kl. 19:00. 

 Menuen består af enten spareribs (kr. 128,-), kyllingebryst (kr. 98,-), 

hakkebøf (kr. 98,-), wienerschnitzel (kr. 149,-) eller pindebøf (kr. 98,-) – alle 

med diverse tilbehør. Til de mindre børn kan der vælges mellem nuggets, 

burger eller fiskefilet (kr. 35,-).GIF betaler for bowlingbanerne og sko, mens 

menu og drikkevarer er for egen regning. 

 Tilmelding senest den 8. november på tlf. 97 86 84 00 eller  

soeren@venoe.dk med angivelse af antal personer samt hvilken menu, der 

vælges. Sig til, hvis der er brug for kørelejlighed til Struer. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

FÆRGEFOLK I SKIFT 

Jens Erik Christensen har efter  

16 års tro og formidabel tjeneste 

valgt at gå i land. Jens Erik har 

været en rigtig god kollega gen-

nem årene, og det er med stor tak 

for indsatsen, vi sender Jens Erik 

over broklappen for sidste gang.  

 Vi ønsker ham held og lyk-

ke fremover, men vi håber da, at 

han i en periode endnu, vil beære 

os med hans erfaring i ny og næ, 

når vi er underbemandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Mollerup har sin første vagt 

ved færgen fredag den 1. novem-

ber. Jens Mollerup er 45 år og bor 

med sin familie i Harboøre. Jens 

kommer fra fiskerierhvervet, hvor 

han i en årrække har haft eget 

skib. Jens har været under 

"træning" i en periode og resulta-

tet virker lovende.  

 Vi håber i vil tage godt 

imod Jens, som glæder sig til at 

servicere færgens brugere frem-

over.  

/ Venø Færgefart  

— Søren Adsersen 

Jens Mollerup, privatfoto 

Foto: Karen Damgaard 
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DET  SKETE 

EKH, PRÆSTEN OG ALLE DE ANDRE 

Der var stort fremmøde i Havnehuset, da Lars Aabo 

(på fotoet) i slutningen af september fortalte om 

kunstneren Elise Konstantin-Hansen (EKH), hvis 

navn på flere måder er knyttet til Venø. Elise Kon-

stantin-Hansen kom til Venø i det 18. århundrede 

for at besøge sin bror, der i en kort periode var 

præst på øen. 

 Elise var en af de første fremtrædende dan-

ske kvindelige kunstnere, der var samtidig med og 

også stod i lære hos kendte Skagen-kunstnere uden at komme til at stå i 

skyggen af dem. 

 Lars Aabo har gennemført et kæmpe udredningsarbejde om kunst-

neren, som er dokumenteret i hans bog: Jomfruen i Fugleham, som Venø-

Posten omtalte ved udgivelsen i 2007. 

 I foredraget, som Foredragsgruppen på Venø stod for, kom Lars Aa-

bo ind på Elise Konstantin-Hansens interesse for naturen, som kom til at 

sætte sit præg på både tegninger, akvareller, malerier og keramiske værker 

fra hendes hånd. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

HERBERT PUNDIK PÅ VENØ  

”I den arabiske verden er der ingen retur-billet” – ”I den arabiske verden er 

magt ikke noget, man deler – enten magt eller afmagt” - ”I den arabiske 

verden gik de fra forår til vinter og foråret kommer ikke tilbage” – ”I den 

arabiske verden dikterer Koranen fra fødsel til død” – ”I den arabiske verden 

er deikke i stand til at selverkende og tage ansvaret for deres misgerninger 

– det er deres store problem i dag”! 

 Herbert Pundik tryllebandt os alle i 2½ time med et blændende fore-

drag om tre udvalgte emner blandt 22 mulige fra den muslimske verden, 

som han selv delvist er en del af:  

1. Egypten efter den 25.1.2011 

2. Borgerkrigen i Syrien.  

3. Iran som atommagt.  

 

Citaterne er bare en brøkdel af de mængder af indsigtsfulde overvejelser 

Herbert Pundik diverterede med, og han afsluttede med en bekymring, som 

går på, at der ikke er udsigt til udvikling, demokrati og nyt forår i den arabi-

ske verden, dette vil (og sker allerede) medføre store flygtningestrømme af 

bl.a. ”brainstorm” fra de arabiske lande til Europa. Til et Europa, hvor der er 

forskningsfrihed, hvor den menige befolkning lever ift. de gængse menne-

skerettigheder, etc., etc. Europa har en gang været den arabiske verden 

underlegen på mange områder, kulturelt som intellektuelt – det er vi ikke 

længere!  

 Citat Pundik: ”Demokrati skal vokse indefra – og sker det nogen sinde 

i de arabiske lande, vil det altid være et demokrati, der er styret af Koranen”! 

/ Marianne Pedersen – Riisvej 12D 

Poul Kristensens Forlag 

ISBN: 87-7851-267-0 

Pressefoto 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

Steffen Kjær udgiver ny bog. Denne gang er det blevet til en fagbog. Venø-

Posten har bedt Anja Villadsen læse og kommentere: 

 

ENTUSIASTISK INSPIRATION 

Sådan vil jeg beskrive bogen: ”Den ultimative skiferie” af Steffen Kjær. Bo-

gen er bygget op omkring beretninger og oplevelser fra mere end 25 ski-

sportssteder i Europa og Nordamerika. Som læser bliver man præsenteret 

for de upræparerede pister, barske bjergsider, eventyrlige skibestigninger, 

men også de mere jordnære skisteder, hvor det at stå på ski, foregår på af-

mærkede pister, og hvor vi alle kan være med. 

 Forfatteren har også fundet plads til emner omkring skivalg, hvordan 

man bliver freestyler og et afsnit om et ikke uvæsentligt emne, sikkerhed. Et 

gennemgående tegn ved bogen, er forfatterens fascination af naturen og 

de oplevelser, vi kan få der, hvis vi vil opleve noget nyt. Bogen er krydret 

med flotte fotos, ordforklaringer, piktogrammer og er skrevet på en letlæse-

lig og forståelig måde. Efter at have læst bogen, er jeg så småt begyndt at 

planlægge næste skiferie, måske til destinationen Kongsberg. For jeg er 

nemlig blevet inspireret til at prøve noget nyt. 

/ Anja Villadsen (skiløber, 5 dage om året) – Riisvej 2 

 

 

”VENØSUND” I VENØ HAVN IGEN 

Færgen har været væk siden begyndelsen af august. 

 Der er mange, der har spurgt efter den, og om få dage vil den lille 

færge endelig være hjemme igen, så den kan ligge og pynte i Venø Havn. 

 Grunden til det lange fravær skyldes, at vi efter sejladsen med særud-

stillingen om Limfjorden desværre måtte gå på bedding i Lemvig. Her har vi 

nu fået renoveret en stor del af færgens skrog. Det vil sige, at vi atter er klar 

til at stille færgen til rådighed, hvis det skulle blive nødvendigt ved driftsstop 

på den nye færge. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

STRUERS BORGMESTER STØTTER FÆRGESELSKABERNE 

Der er en organisationspolitisk uenighed under opsejling. Struers borgme-

ster har i Danske Kommuner, der er medlemsblad for Kommunernes Lands-

forening (KL), stærkt kritiseret KL’s planer om, at Småøernes Færgeselskaber 

skal have sit kommende sekretariat placeret i organisationen: Danske Hav-

ne. Borgmesteren går ind for, at sekretariatet skal ligge i en kommune, der 

driver færger til småøerne.  

 Overfartsleder Søren Adsersen, der er formand for Småøernes Færge-

selskaber, er enig med borgmesteren. For småøernes skyld må vi håbe, at 

kritikken fører til, at sekretariatet bliver forankret i en færgekommune – ger-

ne i Struer. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Den ultimative skiferie 

Steffen Kjær 

TURBINE 2013 

ISBN 978-87-7141-344-1 

150 sider, vejledende pris 249,- kr. 

 

 

 

 

 

Borgmester og overfartsleder vil 

have fremtidigt færgesekretariat 

placeret – gæt hvor! 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DERUDE FRA 

Fra vores udsendte: 

ERHVERVSØKONOMI  

I CHILE 

Kære alle på Venø. Her er en 

lille hilsen fra Santiago i Chile, 

hvor jeg på 3. måned er udveks-

lingselev. Vi går nu sommeren i 

møde – da jeg ankom i juni var 

det vinter. Det er nu med milde dage, en gang i mellem op til 20 grader 

med nattetemperaturer lige over frysepunktet. Jeg er primært hernede for 

at lære spansk, derfor har jeg nogle fag på spansk i forbindelse med mit 

studie erhvervsøkonomi.  

 Universitet er meget anderledes både af udseende og metode. Byg-

ningen er meget åben, og der er havestole, hvor man kan sole sig i pauser-

ne under palmerne nede i gården. Undervisningsformen minder meget om 

gymnasiet med små klasser og obligatorisk tilstedeværelse. Skolen ligger i et 

pænt og relativt sikkert kvarter, hvilket er dejligt. Santiago (med en befolk-

ning på ca. 6 mio.) er meget opdelt i kvarterer, hvor de ”pæneste” områder 

ligger meget tæt på bjergene. Der ligner alting meget Europa med parcel-

huse og skyskrabere. Området nede i centrum er en lidt anden historie – 

om dagen er der sikkert og forholdsvist pænt, men og natten er det et no-

get andet gadebillede, og man frarådes at gå rundt alene. Dette område er 

også meget plaget af voldelige demonstrationer.  

 På vejen ud til lufthavnen ligger et af slumkvartererne – dvs. folk der 

bor i paphuse, hvad der virker som en losseplads. Det var noget af det før-

ste jeg så, da jeg kom til Chile, og det var et helt klart tegn på, at jeg ikke 

længere befandt mig i Nordeuropa. Dog skal det siges, at Chile på mange 

måder er det land i Sydamerika ,der er kommet længst, hvad angår udvik-

ling. Det er da heller ikke hver dag, man bliver mindet om, at folk har andre 

levebetingelser.  

 Byen har en del fordele. I midten ligger en bakke, San Cristóbal, som 

fra toppen giver en udsigt udover by, bjerge og grønne bakker. Det er en 

tur værd, og på toppen fås en typisk drik: Mote con huesillos, der er yderst 

speciel (meget sød juice med hele syltede ferskner og en slags kogt korn).  

Hvis man kigger godt efter på toppen, kan man ane de to store markeder i 

Santiago – det er ”La Vega” med frugt og grønt, og et andet der primært 

sælger fisk. Det er turen værd i sig selv. 

 Folk hernede er altid meget søde og interesserede i at vide, hvad 

man laver, og hvor man kommer fra. Det er jo lidt svært at skjule, at jeg ikke 

er lokal både pga. sprog og udseende, men det virker til tider som om, at 

folk aldrig har set en høj lyshåret person i virkeligheden, hvilket er ret så 

sjovt.  

 Når det engang bliver rigtigt sommer kommer vi nok til at tilbringe 

en del tid i den nærliggende kystby Viña del Mar, som byder på strand og 

andre muligheder for at nyde et varmere klima. 

Mange hilsner fra Ñuñoa, Santiago de Chile. 

/ Nina Frimodt Jensen 

 

 

 

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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JULEHYGGE 

Traditionen tro vil vi gerne invitere venøboerne til julehygge på efterskolen. 

Det foregår onsdag den 4. december fra kl. 19:00 til ca. 21:00. 

 Aftenens program vil begynde med besøg på elevernes værelser, 

hvorefter vi alle går i Ny Sal, hvor Musik & Drama-eleverne inviterer til jule-

sang og -hygge. Vi håber, rigtig mange af jer har lyst til at være med til den-

ne aften, hvor vi først og fremmest skal hygge os sammen, og ved fælles 

hjælp få julestemningen frem. På gensyn!  

 Tilmelding senest den 2 december - gerne på mail:  

efterskolen@venoe-efterskole.dk eller tlf. 97 86 80 86. 

/ Venø Efterskole — Anne Lyhne og Claus Regli 

 

 

DET SKER OGSÅ PÅ EFTERSKOLEN 

Den 26. september sagde skolekreds og ansatte farvel til forstander Erik 

Poulsen, der havde sidste arbejdsdag på Efterskolernes Dag den 29. sep-

tember. Erik og familien er nu flyttet til Silkeborg.  

 Bestyrelsen har konstitueret viceforstander Anders Christiansen som 

forstander, indtil der er ansat en afløser for Erik. Og det arbejdes der med i 

samarbejde med konsulentfirmaet Bøgelund. Der er nedsat et ansættelses-

udvalg, som sammen med konsulenten har lavet et stillingsopslag, der kan 

ses på hjemmesiden www.venoe-efterskole.dk/ledige-stillinger. Der er an-

søgningsfrist den 15. november og samtaler den 30. november og 7. de-

cember, og de første ansøgere har meldt sig. 

 Tilmeldingerne til næste skoleår tegner godt. Surf & Sejlads linjen er 

fyldt op, og det samme er Forfatterlinjen snart. Natur & Friluftsliv har få ledi-

ge pladser, mens der er bedre plads på Musiklinjen. 

 Der er ansøgt om dispensation til en placering af hallen i plantagen 

mellem forstanderboligen og stranden, som er Christian Kjærs foretrukne 

placering. Skolen håber på en hurtig afgørelse, så vi kan komme videre. 

Men selv om der kommer en hurtig afgørelse, så skal der også vedtages en 

ny lokalplan, og det tager mindst seks måneder. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venøboere og lærere synger farvel og tak til Erik Poulsen og hans familie. 

 

NY FOLDER 

Venø efterskole har udarbejdet 

ny folder, der fortæller om skolen 

og dens mange tilbud. Folderen 

gengiver også skolens nye logo, 

som sammen med den nye hjem-

meside skal være med til at udbre-

de kendskabet til og interessen 

for skolen. De foreløbige 2014-

tilmeldinger tegner godt. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Foto: Jan Bendix 
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3. november kl. 19:30  Allehelgensgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

10. november kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

12. november kl. 16:30-18:00 Brevstemmeafgivning, Venø Efterskole 

15. november kl. 18:00 Bowling, Venø GIF (tilmeld. 8/11) 

16. november kl. 15:00 Vælgermøde, Venø Efterskole 

17. november  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

17. november kl. 15:15 Venø Musikforening: Sangkoncert, Nørskov 

19. november kl. 08-20 Valg, Bremdal Aktivitetscenter 

24. november kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Vagn Ove Høgild 

26. november kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ove Bjerre-Pedersen 

29. november kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

1. december  kl. 10:00 1. søndag i advent v/ Per Mikkelsen 

  - efterfølgende arrangement i præstegården  

 

Lektiecafé: Den 4., 11., 18. og 25. november kl. 16:15 

Venø Svømning: Den 2., 9., 16. og 23. november kl. 13:00-13:40 

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  NOVEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2013 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. november 
 

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.  

Foto: Karen Damgaard 


