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VENØ  KIRKE 

MINIKONFIRMANDER PÅ VENØ EFTERÅR 2014 

Her i landet er der inden for de sidste 30 år opstået den aktivitet, som kaldes 

minikonfirmander. Idéen opstod i Århus Stift, hvor nogle præster tog initia-

tiv til, at børnene i 3. og 4. klasse kunne mødes og samles til et undervis-

ningsforløb om kirke og bibelshistorie.  

 Initiativet fik stor tilslutning i deres sogne, og i de kommende år i 

80’erne og 90’erne bredte det sig til mange andre sogne landet over, såle-

des at der i dag mangfoldige steder i landet tilbydes minikonfirmandunder-

visning, som plejer at falde i efterårsmånederne fra september til december. 

 Her på Venø spurgte nogle forældre mig, om vi ikke også skulle ar-

rangere sådan noget på Venø, for de troede, at der i dette her kalenderår 

kunne samles syv minikonfirmander? Som sagt – så gjort, og her i efteråret 

mødes vi otte gange om eftermiddagen i Børnehuset, hvor præsten står for 

sang og fortælling og forældrene for et kreativt indslag hver gang. 

 Fortællingerne har indtil nu været om skabelsen og syndefaldet, 

Noas Ark og Josef og hans brødre. Vi har også haft en eftermiddag i kirken 

om dens historie, og desuden har vi haft besøg af en bedemand, nemlig 

Inge Ludvigsen, som bredvilligt kom med sin rustvogn og fortalte om, hvor-

dan afdøde stedes til hvile. 

 Kreativt har minikonfirmanderne malet syndefaldet, fremstillet dyrene 

på Noas Ark og samt i pap lavet den cisterne, som Josefs brødre kastede 

ham i. 

 I præstens øjne er forløbet indtil videre gået aldeles storartet, for de 

syv minikonfirmander synger med en beundringsværdig lyst og energi, de 

går uforknyt til opgaverne, og så er de gode til at høre efter, når der fortæl-

les. 

/ Per Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida og Laura Krogs-

gaard Kramme Over-

gaard, Line og Thor 

Borbjerggaard 

Staunstrup, Andreas 

Mejlholm Olsen, Mads 

Gramstrup Brødbæk og 

Sylvester Søby Stentz. 

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 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Gertrud Damgaard 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 

HALLOWEEN OG ALLEHELGEN 

To sider af samme sag, men så alligevel vidt forskellige. 

 Halloween er en årlig begivenhed, som falder den 31. oktober. De 

fleste danskere opfatter nok Halloween som en ekstra fastelavn, som blot 

falder om efteråret. At danskerne overhovedet afholder Halloween må nok 

tilskrives den globale påvirkning især fra USA - bl.a. fra tegneserien Radiser-

ne.  

 Butikkerne bugner lige nu af græskar i alle afskygninger, ikke lige-

frem til syltning af græskar, men til pynt og udskæring. Stammer måske fra 

Irland/Skotland, hvor man har udskåret lanterner for at huske de sjæle, der 

blev holdt i skærsilden. Det har typisk været roer, man har brugt.  

 Traditionen blev taget med ved udvandringen til Amerika. Her var 

græskarrene mere tilgængelige, noget lettere at udskære og så var de bety-

deligt større, hvilket ikke gjorde noget i Guds eget land.  

 Tivoli har taget traditionen op, Legoland, legetøjsbutikker bagere osv. 

er alle med på bølgen. 

 Ordet Halloween (All-Hallows-Even er det samme som alle-helgens-

aften). Allehelgensaften er netop, hvad man fra gammel tid har holdt den 

sidste aften i oktober måned. 

 I den protestantiske kirke er Allehelgensdag blevet til en mindedag 

for de døde, og af praktiske grunde er den blevet flyttet til første søndag i 

november. Måske meget godt, fordi der meget let ville gå ”tivoli” og faste-

lavn i det, hvis de to dage faldt sammen. 

 

I Venø kirke vil vi afholde Allehelgensgudstjeneste søndag den 2. novem-

ber. Der vil som en smuk tradition blive tændt lys på mange gravsteder. 

 Selve gudstjenesten bliver udover en mindegudstjeneste også en 

musikgudstjeneste. Der vil blive færre læsninger, men mere sang og musik. 

Denne aften vil der blive blokfløjtespil, et pigekor samt et blandet dame-/

herrekor vil fremføre ”Den Hellige Stad” (af ældre lyttere til giro 413 husket 

når Frands Anderson næsten hver søndag sang den). Gudstjenesten be-

gynder kl. 19:30. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen  

2014 – ET SVAMPEÅR 

VenøPostens fotograf, Karen 

Damgaard, har været på svampe-

jagt på Venø. Det har ført til en 

lille fotoserie: Venøs svampe. I 

dette og de kommende numre af 

VenøPosten bringer vi resultatet 

ledsaget af en kort tekst, som Sø-

ren Baggesen har skrevet. 

 For ikke-svampekyndige, så 

er der her mulighed for at få et 

indblik i den forunderlige natur. 

/ VenøPosten — Red. 

 

VENØS SVAMPE 

 

BRUNSTOKKET RØRHAT 
Boletus Badius 

 Vokser på skovbund og ofte 

flere sammen. 

 Spiselig og god.  

 
 

RØDMENDE FLUESVAMP 
Amanita rubescens 

 Skovvoksende.  

 Spiselig, men kan forveksles 

med giftige svampe.  

 

Tekst: Søren Baggesen 

Fotos: Karen Damgaard 



4  

DET  SKER 

 

NETVÆRK OG LYSTEN TIL NATUR 

Med en datter i Struer og ønsket om at være tæt på naturen, benyttede Ni-

na Bech Nilson (foto) (66 år) muligheden, da huset på Klitten 6 blev til leje. 

Nina er en af de seneste tilflyttere til Venø og netop indvalgt i VenøBoens 

bestyrelse. 

 Ninas interesse for naturen stammer bl.a. fra hendes arbejde i sin tid 

som sekretær for skiftende ministre i Miljøministeriets Departement, hvor 

der især i de knap 10 år med Svend Auken som miljø- og energiminister for 

alvor kom naturbeskyttelse, energi og miljø på den politiske dagsorden.  

 ”Det var en sjov tid”, fortæller Nina til VenøPosten. Men ønsket om at 

bo på landet blev til virkelighed i et lejet hus i Frøstrup, Thy, med fri udsigt 

til Vejlerne, og en ansættelse på Thy Skovdistrikts kontor i et par år. Herefter 

boede Nina i syv år i Kalundborg, hvorfra hun rykkede til Venø. 

 ”Man må selv gøre noget, hvis man ønsker kontakter på et nyt sted”. 

Der gik ikke lang tid, før fællesspisningen i Venø Café og Havnekiosk gav 

mulighed for at lære venøboere at kende.  

 ”Det var ikke så nemt at finde ud af, hvem der er gift med hvem, så 

jeg gættede mig frem – og ikke altid rigtigt. Læsekredsen har også skabt 

netværk udover gode læseoplevelser. Jeg synes, at Venøturisme-projektet 

er et fint initiativ fra VenøBoens side – og glæder mig til at være med til det. 

I min tid i Kalundborg var jeg frivillig guide, når der kom krydstogtskibe til 

byen. Her på Venø skal vi jo nok betjene nogle lidt anderledes turistgrup-

per”. 

 Nina føler sig vel modtaget og glæder sig til at tage fat i sin nye opga-

ve i bestyrelsen, så hun kan lære mere om Venø, hvor der er mange mulig-

heder. Velkommen! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

”RÆD FOR AT SAVNE VENØ” 

Færgefører Flemming Hansen (foto) er gået fra borde. Efter 10,5 år ved 

Venø Færgefart sagde Flemming, kollegaer og venøboerne farvel og tak for 

samarbejdet på overfarten.  

 Flemming bor i Thyborøn, hvor han har fisket i mere end 36 år. Han 

kom til Venø Færgefart efter en københavnertur på 7 år, hvor han sejlede 

en mindre coaster med ”tyk olie”. 

 Da VenøPosten spørger til Flemmings nye tilværelse er svaret: ”Der 

kommer problemet; jeg er da ræd for at komme til at savne noget fast at stå 

op til. Jeg spiller oldboys golf i Lemvig og måske kan jeg få mig et hyggejob 

på havnen i Thyborøn”.  

 Flemming giver udtryk for, at det har været hyggeligt at få en snak 

med venøboerne på dækket under overfarten. Her har rollen som dæks-

mand givet muligheder. ”Venøboerne er nogle ualmindelige flinke menne-

sker, og den ny færge har givet mandskabet gode forhold”, siger Flemming.  

 VenøPosten kvitterer på læsernes vegne med en tak til Flemming for 

mange ture og god service.  

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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2015 – HVAD BYDER VENØ PÅ? 

I den kommende måneds tid søger projektet Venøturisme svar på spørgs-

målet eller idéer til svar hos Venøs mange turistaktører. 

 Turistaktørerne er der mange af – heldigvis. I et brev til de enkelte 

aktører lægges op til en samtale om deres idéer og ønsker til turistarbejdet i 

2015. Projektkoordinator Hanne-Dorthe Skjernaa samler idéer og erfarin-

ger, så der kan skabes et overblik over muligheder og begrænsninger. 

 Informationerne skal bruges til forberedelse af et beboermøde først i 

det nye år. Alle, der arbejder med turisme fortæller, at sæsonforberedelser 

skal finde sted netop i disse måneder for at have effekt på tilbud og på an-

tallet af interesserede gæster i den kommende sæson. 

 Venøturisme har som mål at forøge antallet af såvel danske, som 

udenlandske turister, der besøger Venø. Projektet har i udgangspunktet en 

forestilling om, at Venø kan få flere turister til at besøge øen, hvis vi ”pakker” 

ture, så det at besøge Venø bliver andet og mere end ”at køre asfalten 

rundt”. Turisme er et erhverv, hvor vores gæster får solide og indholdsrige 

oplevelser samtidig med, at den enkelte aktør har en fornuftig økonomisk 

og sjov forretning.  

 I januar planlægges det første beboermøde, hvor projektet fremlæg-

ger sine foreløbige resultater. Næste milepæl er ”Ferie for alle” i februar i 

Messecenter Herning, hvor Venø sammen med Struer Turistforening fortæl-

ler om forårets og sommerens tilbud. 

 I de kommende numre af VenøPosten vil projektet fortælle om ar-

bejdsresultaterne. Indtil da er det aktørerne: Færgen, kroen, caféen, hav-

nen, kirken, lejrene, overnatningsstederne, gallerierne, Færgelauget og de 

øvriges mulighed for at komme med gode bud på Venøturisme 2015. Inte-

resserede læsere kan henvende sig til Hanne-Dorthe på mail visit@venoe.dk 

med idéer og spørgsmål. 

/ Arbejdsgruppen — Jan Bendix 

 

 

ENJOY LIMFJORDEN 

Venø havde fornøjelsen at lægge lokaler til det afsluttende projektmøde i 

det 2-3-årige samarbejde mellem Limfjordskommunerne: Struer, Lemvig, 

Holstebro og Skive. Projektet har haft til formål at markedsføre limfjordsturis-

me i Danmark, Norge og Tyskland.  

 Styregruppens medlemmer har været kommunaldirektør Claus Dam-

gaard (formand), lederne af de lokale turistforeninger, Midtjysk turisme med 

flere. Styregruppen kunne glæde sig over en fin evaluering af projektet, der 

har vist, at Limfjordsområdet har nået resultater på turistområdet. Resulta-

ter, som også er kommet Venø til gavn. 

 Det helt store tal fra evalueringen er, at mere end 100 millioner tv-

seere har set BBC-Lifestyle udsendelsen med Tareq Taylor, hvor han præ-

senterer lokale og regionale fødevarer fra østers til kartofler og lam. 

 Projektet fortsætter i andet regi, idet kommunerne har set værdien i 

at stå sammen om at skabe gode rammer for turismen i området. 

/ VenøPosten — Red. 

 

CYKELTURISME I VÆKST 

Alle venøboere har med glæde 

set, at vi har haft besøg af masser 

af cykelturister: Unge, børnefami-

lier og +60’ere.  

 Enjoy Limfjorden udgiver 

om kort tid en opfordring til cykel-

interesserede om at tage turen 

rundt lang Limfjorden. Venø er 

en del af turen. Fotoet viser forsi-

den af den nye folder om turene. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppemødet, hvor CF-Kitchen bi-

drog med retter af lokale produkter. 

Foto: Jan Bendix 
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LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Stadig Alice 

af Lise Genova 

Forlag: Cicero, 2011 

ISBN: 9788770791366 

 

Roman: Alice er professor ved 

Harvard og får som 50-årig kon-

stateret Alzheimers sygdom. Vi 

følger, også fra Alices synsvin-

kel, omverdenens reaktion og 

hendes egen angst og tiltagen-

de mentale opløsning. Alices 

sygdom får dog også familien til 

at samles i kærlighed om hen-

de.  

UDSKIFTNING I VENØBOENS BESTYRELSE 

VenøBoens generalforsamling valgte tre nye medlemmer til 

bestyrelsen: Nina Bech Nilson, Anja Villadsen og Anders Gjern. 

De tre træder ind i stedet for Karin Kristensen, Anker Jensen og 

Bodil Anker-Møller, der ikke stillede op til genvalg. 

 I sin beretning kunne formanden Aase Askanius fortælle om de man-

ge forskellige opgaver, der har kendetegnet arbejdet i det afsluttede for-

eningsår. Specielt omtalte Aase stormskaden i 2013, hvor VenøBoen med 

Kommunen har diskuteret sikring af veje mod undergravning. 

 De traditionelle arrangementer med strandrensning, Venø Live, 

Åben-Ø, havnefester osv. har trukket på bestyrelsen, og har heldigvis været 

med til at profilere øen på gode måder. 

 Indbruddene i vinter var noget helt nyt for Venø. Det lokale politi 

stillede velvilligt op til dialog om beboernes forholdsregler. Samtidig kunne 

betjentene fortælle, at der var sigtede i sagen, og at det var et - for Venø - 

helt ekstraordinært tilfælde. 

 Køreplanen for Venø Bussen var til en kort debat, idet der må forven-

tes ændringer i den seneste plan. Læs hele referatet fra generalforsamlin-

gen på www.venoe.dk/venoeboen. 

 Efter generalforsamlingen fortalte den nytiltrådte projektkoordinator, 

Hanne-Dorthe Skjernaa om sit kommende arbejde i turismeprojektet (se 

side 5). Der vil blive afholdt beboermøder om emnet. Projektet styres af Ve-

nøBoen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

LØVFALDSJAZZ  

Ca. 50 mennesker nød en forrygende jazzkoncert lørdag den 25. oktober 

på Nørskov. 

 De tre professionelle musikere, Jacob Fischer, Karsten Kristensen og 

Thomas Ovesen leverede herlig jazz til både børn, unge og voksne øboere 

såvel som gæster fra fastlandet.  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

Fotos: Grethe Munk-Andersen 
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VENØ MUSIKFORENING – 25 ÅR  

Jubilæumskoncert søndag den 23.  

november kl. 15:15 på Venø Efterskole 

med violinist Philippe Benjamin Skow og 

accordeonist Bjarke Mogensen.  

 Philippe Benjamin Skow spillede i Venø Musikforening tilbage i 1999, 

hvor han var 14 år gammel. Dengang var han her sammen med organist 

ved Holmens Kirke, Jacob Lorentzen.  

 Ved koncerten i november spiller han med Bjarke Mogensen, og de 

to bliver betegnet som to af Danmarks største virtuoser. De har som solister 

optrådt fra Carnegie Hall i New York over Pariseroperaen til præsidentpa-

ladset i Moskva. Sammen har de senest optrådt på Bergen Festspillene og 

live på TV2 God Morgen Norge. 

 Med til Venø bringer de små perler fra deres kommende cd af bl.a. 

Bach, Tjajkovskij og Piazzolla i egne arrangementer. Programmet vil desu-

den indeholde musik af Vivaldi, Scarlatti og Vaughan Williams samt Bjarke 

Mogensens fortolkning af en Bornholmsk folkesang.  

 Der er hermed lagt op til en koncert med to af de helt store inden for 

dansk klassisk musik anno 2014 – på Venø!  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

SÆT ALLEREDE NU X DEN 9. MARTS 2015 

Foredragsgruppen og Venø Efterskole samarbejder om et fortællearrange-

ment med Troels Kløvedal. Det er dog først i det nye år, så læserne må ven-

te med yderligere oplysninger til martsnummeret af VenøPosten. 

/ Foredragsgruppen — Morten Gjern 

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

Venø kartofler & lam 
 

Salg af kartofler, lammespegepølser  
og frosset lammekød i forskellige  

udskæringer. 
 

Henvendelse på tlf. 40 31 83 02 
venoe-kartofler.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Café  og  Havnekiosk 
 

Åbningstider:  
 

Tirsdag til fredag kl. 16:00-17:30 
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

Åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 
venoe-billedvaerksted.dk 

lis.moeller.jensen@gmail.com 
 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Åbent mod forudbestilling af større  
og mindre selskaber. Kontakt os for 

nærmere information.  
 

Smagen af Venø 
Lørdag den 8. november kl. 18:00 

(ALT UDSOLGT) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping-Pong: Der er kommet gang i Venø 

GIF bordtennis på Nørskov. Fotoet er fra 

en mandag i oktober. 

PLANLOVEN BØR LIBERALISERES 

Vi skal understøtte muligheden for at drive virksomhed og tiltrække turister 

til Venø og de andre danske småøer. Det er helt afgørende for, at øerne 

kan blomstre. Men den nuværende planlov er en barriere, der gør det umu-

ligt at udnytte de mange muligheder for erhverv og turisme. Den rigide 

lovgivning gør, at gode idéer blot må forblive idéer i stedet for at blive ført 

ud i livet. Det er synd og skam, og rammer de danske småøer hårdt. 

 I 2010 liberaliserede vi i VK-regeringen planloven. Vi gav dermed en 

lang række landdistriktskommuner og ikke-brofaste øer, herunder Venø, 

mere frihed til at udvikle det lokale erhvervsliv. Desværre strammede den 

nuværende socialdemokratiske regering planloven sidste år. Det gjorde, at 

udviklingsmulighederne med ét blev afløst af regler og bureaukrati. Det er 

bestemt ikke det, Venø har brug for. 

 Jeg kæmper for, at planloven lempes, så vi på småøerne ikke oplever 

unødvendige begrænsninger for udvikling af blandt andet lokale virksom-

heder og turismeindsatsen. Derfor glæder jeg mig over, at vi i Venstre med 

vores finanslovsudspil har foreslået, at planloven liberaliseres, så kommuner-

ne gives bedre muligheder for selv at træffe afgørelser om planlægning. 

Det kan skabe lokale arbejdspladser til glæde og til gavn for Venø. 

/ Flemming Damgaard Larsen, Folketingsmedlem for Venstre, Ø-ordfører 

 

 

VENØS GAMLE GÅRDE OG HUSE 

En af VenøPostens trofaste udenøs læsere, Christian Østergaard Jensen, har 

gjort redaktionen opmærksom på, at Det Kongelige Bibliotek har gjort gam-

le fotos tilgængelige på internettet. Kig ind på  

www.kb.dk/danmarksetfraluften/midtjylland og søg på Venø. 

 Vi har nedenfor valgt et enkelt af de 58 fotos, der er i samlingen, 

nemlig Venø Kro. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK I VINTER 

Så er jeg i gang med vintersæsonen, der vil være åbent tirsdag til fredag fra 

kl. 16:00 til 17:30.  

 Hver fredag hen over sommeren og efteråret har der været en flok 

venøboere, der har været forbi kiosken fra kl. 16:00 til en fredags øl/soda-

vand. Det forsætter naturligvis også i vintersæsonen. Så kig forbi til lidt hyg-

ge og snak, der er også plads til nye medlemmer :-)  

 Jeg laver også stadig mad ud af huset, og holder arrangementer i 

caféen. Ring endelig og hør nærmere, hvis I skal have gæster. 

 Mortensaften mandag den 10. november kl. 17:30 laver jeg for-

loren and med alt i tilbehør. Tilmelding senest den 6. november på tlf.  

25 46 66 76.  

 1. søndag i advent den 30. november kl. 12:30 laver jeg risen-

grød til alle, der har lyst. Bagefter laver børnene pebernødder, imens vi ny-

der en kop kaffe. Tilmelding senest den 26. november. 

På glædelig gensyn! 

/ Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

 

 

 

25 ÅRS JUBILÆUM 

I anledning af mit 25 års jubilæum som selvstændig busvognmand vil det 

glæde mig at se venøboere, kunder, samarbejdspartnere, familie og venner 

til reception:  

Lørdag den 8. november kl. 13:00-16:00 

på Damgårdsvej 16 i Struer. 

 

Vel mødt! 

/ Knud Overgaard, Lønningen 14 

 

 

”LIVREDNING – LIGE OM HJØRNET” 

Venø Bussen har givet Kommunens borgere og sig selv en jubilæumsgave. 

Det fremgår af pressemedde-

lelse fra busselskabet. Alle sel-

skabets 11 rutebusser i kom-

munen er nu udstyret med 

hjertestartere, og chauffører-

ne er blevet trænet i anven-

delsen af dem. 

 Det betyder, at der vil 

være kort vej til den hurtige 

og afgørende førstehjælp i 

forbindelse med hjertestop. 

/ VenøPosten — Red. 

En gang tjære i efterårsferien. 

 

 

Ø-PEDELLEN I AKTION 

 Skal der være fest? Som noget 

nyt udlejer vi borde og stole. 

 Leje af autocamper: Der er 

stadig ledige uger i 2015. 

 Vi udfører alt i reparationer. 

 I november og december er 

der ekstra gode tilbud på vin-

terdæk + undervognsbehand-

ling. 

 Ring og hør nærmere! 

 

/ Ø-pedellen / Struer Biler 

— Mogens Askanius, 

Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer, 

tlf. 40 35 84 55, mail:  

askanius@privat.dk 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Venø Bussen 



10  

DET  SKETE 

Færgetrafik  

i september 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 20.698 .... 22.064 

Personbiler ............. 9.578 ....... 9.910 

Busser ......................... 432 .......... 438 

Lastbiler ...................... 142 .......... 112 

Gods (tons) .................. 57 ............. 18 

Cykler .......................... 628 .......... 634 

Campingvogne ........... 16 ............. 36 

 

 

FARVEL OG TAK 

Tak til kolleger og venøboere for 

de mere end 10 gode år, hvor vi 

har været sammen på færgen. 

 Tak også for jeres hilsner i 

forbindelse med min landgang til 

pensionisttilværelsen. 

/ Flemming Hansen, Thyborøn 

 

 

Charly Clemmensen har sendt foto fra 

“broen” med en bemærkning om, at sæler 

ligesom fasaner godt kan lide selskab. 

DE GAMLE VENØ-FÆRGER, SOM HISTORIE 

I november udkommer bogen: Danske træfærger – som vi så dem, fra forla-

get ”Omtanke”. Den er skrevet af journalist Anders Riis. Forfatteren har væ-

ret på biltur rundt i landet og samlet i alt 25 eksempler på træfærger bygget 

i eg og bøg. 

 Venøsund og Venøsund II er to af de udvalgte karakteristiske færger, 

som er beskrevet i tekst og billeder. VenøPosten har lånt et foto fra bogen, 

som bruger 12 sider til omtale af ”vores gamle venner”. Den ældste, Venø-

sund, var i øvrigt reservefærge på sin gamle rute et par timer i oktober, hvor 

en motor stod for udskiftning på Venø Færgen. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Charly Clemmensen Foto: Anders Riis 
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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 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 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

 

FRIVILLIGE BIDRAG OG MOMSFRIHED 

Tak for de mange frivillige bidrag. Det betyder, at efterskolen fortsat opfyl-

der betingelserne som almennyttig forening. Det krævede, at skolen senest 

den 1. oktober havde modtaget mere end 100 frivillige bidrag på mindst 

200 kr. i 2014, og vi nåede 104. Det var flot. Godkendelsen betyder, at sko-

len kan få delvis momskompensation. Det får stor værdi, når vi forhåbentlig 

snart skal til at bygge hal m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelse til ”Efterskolernes dag” 

 

 

Halbyggeri i vanskeligheder – endnu en gang 

Byrådets vedtog i august lokalplan for boldbane og multihal. Arealet var 

reduceret efter Chr. Kjærs ønske, så der kunne laves en frivillig aftale om 

køb af jorden. Vi har korresponderet flittigt med Chr. Kjær om en aftale - 

uden held. Der dukker nemlig løbende nye krav op, som vi skal forholde os 

til.  

 I skrivende stund er der ingen aftale, og de seneste krav kan skolen 

ikke opfylde. Det ender derfor muligvis med en ekspropriation, som Byrådet 

også traf beslutning om i august. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

SANGAFTEN PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Alle venøboere inviteres hermed til sangaften på Venø Efterskole med fæl-

lessang og hyggeligt samvær onsdag den 12. november kl. 19:30. 

 Tilmelding senest mandag den 10. november til Lilly og Ryan på 

mail: lian@venoe.dk eller tlf. 24 47 90 77. 

/ Venø Efterskole — Lilly A. Møller 

 

 

GOSPEL D’LIGHT TIL JULEN 

Venø Efterskole inviterer til julesang onsdag den 3. december. I pausen 

under arrangementet er der kaffedrikning mv. Program følger i december-

udgaven af VenøPosten. 

/ Venø Efterskole — Nikolai Vangkilde Terp 

 

Fotos: Jan Bendix 
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2. november  kl. 19:30 Allehelgensgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

6. november kl. 19:30 Foredrag: Nasi Habibi, Venø Efterskole 

8. november kl. 13-16 25 års jubilæum, Venø Bussen 

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

10. november kl. 17:30 Mortensaften, Venø Café og Havnekiosk  

  (tilmeld. 6/11) 

11. november  112-førstehjælp: Genopfriskningskursus 

12. november kl. 19:30 Sangaften, Venø Efterskole (tilmeld. 10/11) 

16. november  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

23. november  kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjen. v/ Morten Krogh Nielsen 

23. november kl. 15:15 Venø Musikforening, jubilæumskoncert,  

  Venø Efterskole 

25. november  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 

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

30. november kl. 12:30 ”Risengrød”, Venø Café og Havnekiosk  

  (tilmeld. 26/11) 

 

Billard: På Nørskov hver mandag fra kl. 14:00-16:00  

Bordtennis: På Nørskov hver mandag fra kl. 19:00-20:00  

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

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

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

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

Venø Svømning: Den 1., 8., 15. og 22. november kl. 13:00 

VENØ  I  NOVEMBER 

 
 
 
 

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

senest den 22. 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: Jan Bendix 


