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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst
Per Toftdahl

Formand Ove Bjerre-Pedersen 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk

Kirkeværge Helle Gjern
tlf. 26 16 83 62,  
314hg@apoteket.dk

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64,  
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor
Tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

VENØ  KIRKE
FYLDT AF GLÆDE!
I skrivende stund har jeg haft to gudstjenester som ”ny” præst ved Venø Kir-
ke. Det har været to gode oplevelser, hvor jeg er blevet taget godt imod med 
sang og dejlig musik – og sikken akustik, der er i kirken!

Ved begge gudstjenester har der været barnedåb. Det er altid festligt 
med dåb ved en gudstjeneste. Dåbsforældrene kommer med deres nyfødte 
børn til kirken fyldte af glæde over livets under. De kommer for at sige Gud 
tak for den gave, de er blevet betroet. Vi synger dåbssalmen: Fyldt af glæde 
(DDS 448), der er skrevet af den norske salmedigter Svein Ellingsen.

Jeg har ved begge gudstjenester fortalt om salmens baggrund og 
tilblivelse. Jeg er stor fan af Ellingsen og hans jordnære salmer; vi har 11 af 
dem i vores salmebog. Jeg har de senere år holdt adskillige foredrag om 
Svein Ellingsens liv og salmer. I den norske salmebog er han den, der har flest 
salmer med. Han har overhalet Grundtvig!

Ellingsen fyldte 90 år den 13. juli i år. Men det blev – mig bekendt – ikke 
markeret. Derimod blev der holdt festgudstjeneste den 13. oktober, da det 
var hans 90 års dåbsdag. Det fortæller, at han tillægger sin dåb meget stor 
betydning, og det bærer de fleste af hans salmer også præg af.

Ellingsen havde en meget svær barndom og ungdom. Som barn blev 
han mobbet utrolig meget, og som ung var han indlagt mange gange på 
psykiatriske afdelinger i Norge. Først som ca. 30-årig begyndte livet at forme 
sig for ham. I sit lange sygdomsforløb tvivlede han aldrig på en nådig Gud; 
derimod tvivlede han på en nådig næste.

Han blev gift med Ingegerd i 1962, og de fik to døtre – i 1963 og 1966. 
Parret besluttede sig for, at det var nok med to børn. Men så skete der dét i 
1969, at den ældste datter, Margrethe, blev dræbt i en trafikulykke. Og det 
var Ellingsens skyld, idet han lod hende stå alene – som 6-årig – ved en stærk 
trafikeret vej. Den skyld lever han med den dag i dag, og det bærer næsten 
alle hans salmer præg af.

Efter tabet af datteren besluttede Ellingsen og Ingegerd, at de alligevel vil-
le have et barn mere. De fik sønnen Øystein i 1971. Og det var til hans dåb, 
at Ellingsen skrev dåbssalmen: Fyldt af glæde. Den blev altså sunget første 
gang i en norsk kirke til sønnens dåb. Siden er den blevet sunget adskillige 
gange i kirker verden over.

Ellingsen kender – om nogen – sandheden i første linie af 2. vers: Fyldt af 
bæven for en ukendt fremtid. Ingen af os kender fremtiden, og hvad den vil 
byde os på – ikke engang dagen i morgen. Men uanset, hvad der så måtte 
ske, så er der tryghed i dét at være døbt. Ja, dåben gør os trygge. Fordi vi i 
dåben får lov til at lægge vores børn i Guds hænder. Og dér får de lov til at 
blive. Ikke bare i et forhåbentligt langt liv, men også i døden! 

Da Ellingsen kort tid efter Margrethes begravelse besøgte gravstedet sam-
men med lillesøsteren, spurgte hun sin far: Far, hvor er Margrethe nu? Hvad 
svarer man lige et 3-årigt barn på så svært et spørgsmål? Ellingsen vidste 
det ikke. Men ordene kom pludselig til ham: Hun er gemt hos Gud. Det blev 
senere til salmen: Nu er livet gemt hos Gud (DDS 550). Det var Ellingsens 
faste overbevisning, at livet, på grund af dåben, bliver gemt hos Gud i døden.

Derfor kan han i dåbssalmens 5. vers også digte: Dåbens lys er tændt, når 
livet slukkes. Det er kristen tro og kristen håb. Vi har ikke andet at ty til, når 
døden har det med at slukke for et menneskeliv. Og denne tro og dette håb 
er ene og alene begrundet i, at Jesus opstod Påskemorgen. Som han opstod, 
skal vi opstå. Til et liv hjemme hos Gud. Til et evigt liv.
/ Per Toftdahl
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VENØ  SOGN 
NU KAN DU KOMME I KIRKE UDEN AT BLIVE BRÆNDT AF
Der har været klager over, at sæderne til tider var for varme. Arkitekten hav-
de ikke projekteret og dermed heller ikke udført den beskyttende isolering 
under sæderne, som varmekonsulenten havde foreskrevet.

Anders Hunsballe har nu med akrobatiske bevægelser monteret den 
lovpligtige isolering under sæderne, som reducerer varmen fra rørovnene. 
Isoleringen kan kun ses, hvis man lægger sig ned på ryggen, og den ødelæg-
ger derfor ikke bænkenes æstetiske udtryk.

Kirkegårdens helhedsplan
De overordnede ting i helhedsplanen af kirkegården er nu gennemført. 
Udenfor lågen er skraldespanden flyttet til modsatte side, så den ikke står 
under informationstavlen. Her er i stedet lagt en bordursten til at stå på. Ved 
indgangsporten er der lavet dræn, så vi undgår, at der står vand på gangsti-
en. Ved affaldsstativet er der lagt brosten, så det passer bedre med den øvri-
ge belægning. Her skal plantes en thujahæk, så affaldsstativet skjules. Der er 
fyldt op med stenmel på bordurgangen, så den bliver bedre at gå på.

Ved våbenhuset er der lavet et bredere grusstykke til begge sider, da det 
er her man står efter fx en gudstjeneste. Omkring kirken er der nu en 140 cm 
bred grusgang, som er kørevej for kirkegårdsgartnerne. Gangen er desuden 
blevet mere stabil at gå på. De sidste gange er blevet tilsået med græs. 
Gravstedet øst for kirken planlægges nedlagt, og her vil Struer kirkegård 
udvide lapidariet, så den kommer til at ligge i forlængelse af det nuværende.

I plænen mod nordøst er der gjort klar til to rækker urnegravsteder med 
fire gravsteder i hver. Her vil Struer Kirkegård plante hæk, så gravstederne er 
lukkede mod vest og åbne mod øst.

Til foråret vil Struer Kirkegård desuden plante nogle solitærtræer, grupper 
af buske samt tilplante nogle tomme gravsteder med stauder. Der vil blive 
opsat en ekstra bænk.

Hvis du har spørgsmål angående kirkegården, kan du altid rette henven-
delse til Ole Møller Andersen, Struer Kirkegård eller til gartnerne, når de er på 
Venø. Ellers kontakt kirkeværgen eller formanden.

Allehelgensgudstjeneste 
Søndag den 3. november kl. 19:00 er der Allehelgensgudstjeneste, hvor 
man i alle landets kirker mindes de døde. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
kirken.

Første søndag i advent 
Søndag den 1. december kl. 14:00. Efter gudstjenesten er der gløgg og 
æbleskiver i Præstegården.

/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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EN VEN – EN SAND VENØBO
Kai Rostrup Jensen (f. 1943) døde i oktober. Kai var ramt af kræft og har 
gennem de seneste måneder sammen med sin familie kæmpet for at komme 
igennem et hårdt behandlingsforløb, der desværre ikke kunne redde hans 
liv.

De fleste venøboere kendte Kai. Kai, Lis og børnene Rune og Laila flyttede 
i 1992 ind på Tangvej 1, der ikke alene skulle blive deres hjem, men også 
hjemsted for Kai og Lis’ aktiviteter gennem de fleste af årene.

Kontakten til Kai og samarbejdet med Kai begyndte for mit vedkommen-
de på Bang & Olufsen. Som henholdsvis ingeniør og organisationsmand 
havde vi fælles interesse i at udvikle samarbejdsformer, så kvaliteten og 
tempoet i udviklingsarbejdet blev løftet. Siden blev vi kolleger i samme 
konsulentvirksomhed. 

Der gik ikke mange uger efter Kai og Lis’ flytning til Venø, før Kai var aktiv 
i arbejdet med at skabe udvikling på Venø. Det fortsatte han med ildhu helt 
til det sidste. 

Senest har venøboerne oplevet hans engagement i Venø udviklingsplan 
og hans pilotprojekt, der skal begrænse omkostningerne for Venø Havn i 
forbindelse med sejlrendens gentagne uddybninger.

Kai var også med på ”holdet”, der skabte grundlaget for og efterfølgende 
byggede Venø Efterskole. Kai var analysens mand. Han ville have orden i 
grundlaget for aktiviteterne, som Venø skulle arbejde med. 

Som sejler var han engageret i både bestyrelsesarbejde på Venø Havn, 
men også i at træne nye venøsejlere, så de fik den fulde fornøjelse af sejlspor-
ten på fjorden.

På hjemmefronten var Kai med sit åbne sind og sin mildhed støtten for Lis 
i op-/ombygning af hjemmet til Galleri og Bed & Breakfast, der er blevet et af 
øens fine besøgssteder.

Hjemmet på Tangvej har udover de ø-vendte aktiviteter været rammen 
om et solidt familieliv og åbent mødested for venner fra nær og fjern. Et godt 
og varmt sted at komme.

For Lis og familien ønskes, at mindet om Kai giver styrke til at leve livet 
efter tabet af et meget fint menneske.

Æret være Kais minde.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

TAK
Tusind tak for gode tanker og medfølelse under Kais sygdom. Begge dele har 
Kai og jeg mærket meget stærkt.

Den oplevelse føjede noget trygt og godt til vores ø-liv.
Tusind tak for blomster, hilsner og gaver til Kais bisættelse. Jeres mange 

hilsner og deltagelse er helt overvældende for min familie og mig.
/ Lis Møller Jensen, Tangvej 1

Privatfoto

Foto: Jan Bendix
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JULEKROBAL
Lørdag den 23. november kl. 18:00-00:30 inviteres alle venøboere og 
folk med tilknytning til Venø til julekrobal.

Kroen sørger for en spændende julemenu inkl. kaffe til 250 kr. pr. person.
Medbring gerne et indslag til underholdning i løbet af aftenen. På et 

tidspunkt skruer vi op for musikken, så der bliver mulighed for en svingom i 
de tilstødende lokaler.

Tilmelding inkl. betaling skal ske til Venø GIF på mobilepay: 97184 eller 
kontant til Anne Thusgaard, Havstokken 22 C.

Vi gennemfører arrangementet ved min. 30 tilmeldte, og vi håber natur-
ligvis på stor opbakning. Tilmelding senest den 9. november og gerne 
så hurtigt som muligt.
/ Julehilsner fra Venø Kro og Venø GIF – Dorte Sauer

BØRNEFAMILIER TIL VENØ!
Rapporten ”Venø – fortsat i udvikling” fra sidste år anbefalede at sætte til-
trækning af børnefamilier højest på dagsorden i forhold til vores ressourcer 
og prioriteringer. Det vil kræve aktiviteter over en bred front; markedsføring, 
aktiviteter, faciliteter, projekter, boliger osv. rettet mod børnefamilier. 

Vi skal lade os inspirere af, hvad andre gør, og vi skal udvikle egne idéer. 
Har du idéer og/eller vil du være med til at gøre en indsats, så kom til møde 
tirsdag den 5. november kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole.
/ Peter Petersen, Strømmen 14

VenøBoen

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Linda Tang 
Mortensen (ø-repræsentant), Allan 
Bach, Annette Friis og Bodil Anker-Møl-
ler. 

Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: 
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 
10 gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:  500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje:  1.500 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Jan Bendix
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STORT FREMMØDE OG NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
Venøboerne var mødt talstærkt op til generalforsamlingen i 
VenøBoen. Stemningen var positiv og afslappet. Dirigent  
Marianne Pedersen ledte mødet og styrede os sikkert og med 
fuldt overblik igennem aftenen. Den blev afbrudt af enkelte 
(større) fælles latterudbrud samt en kaffepause med kæmpestore Halloween-
boller.

Formandsberetningen fokuserede naturligvis på emner som færgetakst-
nedsættelse, bosætningsstrategi, organiseringen af udvalg og grupper på 
Venø, havnen osv. Beretningen fik to kommentarer med fra salen. Dels 
gjorde Annette Friis opmærksom på, at ”oldekolle” var et lidt misvisende ord 
i forhold til det indsendte forslag om at udvikle boligområde for de ældre. 
Det drejer sig mere om nogle mindre og mere overskuelige huse og om et 
fælleshus - ikke et kollektiv.

Jan Bendix fremhævede betydningen af samarbejdet med, og deltagelse i 
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) og LAG Småøerne. Jan nævnte 
som eksempel nedsættelsen af færgetaksterne. De ville ikke have været 
mulige uden deltagelse i fællesskabet. Alene takstnedsættelsen har tjent 
vores kontingent til SaDS hjem flere gange. 

Generalforsamlingen skulle tage stilling til forslag fra henholdsvis Peter 
Petersen og fra bestyrelsen. Begge forslag blev vedtaget. 

Peter Petersen etablerer et udvalg, med deltagelse fra VenøBoens besty-
relse, der arbejder med bosætning på Venø, herunder planerne om mindre 
boliger til dem, der efterhånden har brug for mindre plads, og planer om 
oprettelse af et ”lånehus”. Det kommer vi helt sikkert til at høre mere om.

VenøBoens bestyrelse fik mandat af generalforsamlingen til at udvikle 
en koordinerende funktion i forhold til alle de udvalg og grupper, der er på 
øen. Der er tale om at samle repræsentanter fra de forskellige foreninger og 
udvalg en til to gange årligt for at koordinere aktiviteter og kalendere.

Søren Lang Hindkjær fremlagde regnskabet. Der har været et par dyre 
begivenheder i årets løb, som har betydet et underskud på driften.

Det blev besluttet at udenøs medlemmer af VenøBoen for fremtiden 
modtager VenøPosten på mail, og ikke som papirudgave med posten. Det 
sidste kan udenøs medlemmer tilvælge ved at betale 150 kr.

Tage Jepsen takkede på Efterskolens vegne for godt samarbejde med 
øens beboere. Vi er glade for at have Efterskolen og dens liv og muligheder.

VenøBoen sagde farvel til to medlemmer af bestyrelsen nemlig til 
formand Erling Roseth, der trækker sig på grund af travlhed i øvrigt og til 
Karl Christian Olsen, der trækker sig efter lang tids indsats. Tak til begge for 
engageret og godt arbejde - og en stor indsats for Venø.

Generalforsamlingen valgte efter indstilling fra bestyrelsen to nye besty-
relsesmedlemmer: Annette Friis og Bodil Anker-Møller. Begge har tidligere 
været med i bestyrelsesarbejdet. Derudover blev Søren Lang Hindkjær 
genvalgt. Som suppleanter valgtes Jan Bendix og Inge Dehnfeld Mortensen.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde den 6. november, og vi 
glæder os alle til samarbejdet og det fortsatte arbejde for Venø.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer 

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6  
Pris: kr. 695.000 
Boligareal: 69 m2 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

 - Klitten 7 

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

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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FESTIVALPLANER FOR 2020
Så har den første generalforsamling efter vores stif-
telse været afholdt. Den fandt sted den 12. oktober i 
Havnehuset med efterfølgende fest for frivillige.

Summen af evalueringen af dette års festival er, at 
vores overordnede mål blev nået, så godt og vel. 

Der har været sendt spørgeskemaer ud via vores 
billetsystem Place2book. Der kom 83 besvarelser ud af ca. 200, hvilket er ret 
flot. Ud fra det kan vi se, at 37,3 % syntes, at festivalen var fremragende og 
41 % syntes, at det var rigtig godt, og dermed har de fleste været ret godt 
tilfredse.

Vi havde gæster fra store dele af landet. De fleste var dog fra Jylland, men 
København og omegn var også ret godt repræsenteret.

Spørgeskemaerne viser, at 53 % siger, at det er særdeles sandsynligt, at 
de vil anbefale Venø Festival og deltage igen. 26,5 % siger, at det er meget 
sandsynligt. Derfor er vi enige om at gentage festivalen i 2020.

Bestyrelsen har lært meget i forhold til organisering og har taget 
spørgeskemabesvarelserne til efterretning, og derfor retter vi på nogle af 
parametrene til næste år. Blandt andet udvider vi festivalen med en dag. Vi 
vil udvikle på ”all-inclusive” konceptet, vi ser på pladsindretningen og justerer 
lidt på programmet. Derudover har vi forstærket vores bestyrelse, så vi nu er 
ni medlemmer.

Vi har også et stort ønske om, at flere venøboere har lyst til at være 
med til næste år. Der vil stadig være ”all-inclusive” billetter til fastboende og 
fastliggere til en favorabel pris, når blot I giver os en hjælpende hånd i løbet 
af festivalen. 

Tænk over det og kom og snak med mig om, hvordan I har lyst til at 
hjælpe.
/ Venø Festival – Inge D. Mortensen.

GRIB ”HANDSKEN”
Bestyrelsen siger stor TAK til 
Carsten Nørager for indsatsen i 
Havnehuset i sommer. Mange har 
nydt godt af kaffe, is og mad i de 
hyggelige omgivelser, men også 
af hjerteligheden og den venlige, 
glade modtagelse, man fik når 
man trådte ind i kiosken. Det har 
betydet meget for havnens gæster 
- TAK for det!

MEN... Carsten fortsætter ikke til 
næste år, så igen er huset ledigt for 
interesserede lejere.

Alle venøboere mener det er 
meget vigtigt, at kiosken er åben 
hen over sommeren. Man kan 
mene så meget, men nogen skal jo 
gøre det. 

Vi har hørt et par stykker sige, 
at de kunne tænke sig at stå i 
Havnehuset... og andre sige, at de 
måske ville indgå i en fælles drift af 
stedet. 

Derfor spørger vi: Er der mon 
nogen på Venø, der har lyst til at 
stille et tilbud til øens beboere og 
gæster på benene? Er der nogen, 
der i fællesskab vil gribe handsken 
efter Carsten og fortsætte de gode 
toner?

Vi hører meget gerne fra jer! 
Kontakt undertegnede på tlf. 23 
27 22 99 eller Carsten på tlf. 27 51 
20 59.
/ Venø Havn – Mette Jaffke

Foto: Jan Bendix

Arkivfoto: Jan Bendix

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen
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Færgetrafik 
i september

 2019 2018
Passagerer ............ 19.182 .....21.274
Personbiler ...............9.794 .....10.192
Busser ........................... 450 ...........426
Lastbiler ....................... 194 ...........128
Gods (tons) ....................37 ...........373
Cykler............................ 488 ...........524
Campingvogne ............22 ............. 36

Willy Egmose Trio sluttede sæso-
nen med  jazzkoncert i en fuld sal 
på Venø Efterskole.

G41 VENØ – NØRSKOV VIG
Geopark Vestjylland omtaler i sit seneste 
nyhedsbrev valget af et af de væsentlige geo-
logiske stedbundne områder i Geoparken. 
Under betegnelsen G41 – Nørskov Vig beskrives landskabsformen, som Nør-
skov Vig repræsenterer:

Kystlandskab med vinkelforland. Området regnes som en typelokalitet 
for kysttypen vinkelforland, som er dannet ved at flere odder vokser mod 
hinanden og afspærrer en strandsø, som efterfølgende typisk vil begynde at 
gro til. Under Littorinahavets maksimale udbredelse befandt havoverfladen i 
området sig ca. 2 m over det nuværende havniveau, og der foregik en kraftig 
erosion på både øst- og vestkysten af Venø. 

Læs mere på: www.geoparkvestjylland.dk. VenøBoen og Geopark 
Vestjylland har i en aftale forpligtet sig til at samarbejde om at skabe interes-
se og muligheder for naturoplevelser på Venø tilknyttet den særlige geologi, 
som Venøs skrænter og altså også Nørskov Vig rummer.
/ VenøPosten – Red. 

LAG MED EKSTRA MIDLER TIL ”GRØNT”
Regeringen har åbnet for en ny pulje af midler 
til støtte for projekter, som fremmer bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling på småøerne. Puljen 
supplerer de allerede gældende muligheder, der 
styrker lokalsamfundene og udvikling af arbejdspladser. 

På årsmødet for LAG på Vingstedcenteret i Bredsten i slutningen af 
oktober var der af naturlige grunde glæde over den nye bevilling. Mødedel-
tagerne brugte derfor tid på at drøfte forslag til projekttyper, som kan have 
glæde af den nye bevilling, som allerede skal disponeres i 2020. 

Fra Erhvervsfremmebestyrelsen fremlagdes forslag til mulige projektom-
råder. Forslagene omfatter bl.a. energiløsninger, test- og demonstrations-
projekter, genanvendelse og cirkulær økonomi, nye grønne løsninger – alle 
sammen rettet mod at skabe bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 

Der er to tidsfrister for ansøgninger til 2020-puljen: den 14. november 
2019 og den 19. marts 2020. Læs mere på www.lag-smaaoerne.dk.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

Foto: Grethe Munk-Andersen
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DET  SKER
Ø-SAMMENSLUTNINGENS PEJLEMÆRKER
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) har på sit kom-
mende repræsentantskabsmøde valgt at afdække medlems- 
øernes ønsker til prioritering af organisationens arbejde i de 
kommende år. SaDS er en lille organisation, men med øernes 
valg af indsatsområder, så har SaDS mulighed for at fortsætte 
sit vedholdende arbejde med at forbedre rammebetingelserne 
for øernes udvikling. 

I september fik Venø demonstreret et af resultaterne af 
indsatsen, nemlig den væsentlige nedsættelse af overfartspri-
sen på færgen. Det er også SaDS, der har gjort det muligt for venøboerne 
at ”åbne” øen på de tre perioder med Venødage. Det giver turister og 
forhåbentlig også kommende øboere gode oplevelser og lyst til og forståelse 
for ø-livet. 

I november inviterer SaDS de 19 ø-kommuner til konference, hvor 
kommunalpolitikere møder øboere til dialog om de kommende års rammer 
for udvikling af øerne. Fra Struer Kommune deltager viceborgmester John 
Christoffersen. VenøBoen deltager med vores ø-repræsentant, Linda Tang 
Mortensen og med Jan Bendix.

For Venø er SaDS’ kontakt med både lands- og kommunalpolitikere helt 
afgørende for ø-udviklingen på sigt. Det bliver derfor emner som udlægning 
af boligområder i kommuneplan, finansiering, administration og lempelser i 
Planloven, der bliver Venøs indspil til pejlemærkerne.
/ VenøPosten – Jan Bendix

BLIV BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE!
Sammenslutningen af Danske Småøer har inviteret til netværksseminar den 
23. november om kommunikation. Læs mere om seminaret, der kan hjælpe 
også Venøs foreninger og erhverv til at styrke kontakten med medlemmer, 
kunder og omgivelserne i øvrigt: www.danske-smaaoer.dk/nyheder/5638.
/ VenøPosten – Red.

FERIE FOR ALLE - OGSÅ FOR VENØ?
Den årlige feriemesse i Herning i februar bliver lidt anderledes i 2020. Her er 
Sammenslutningen af Danske Småøer og Landdistrikternes Fællesråd gået 
sammen om at præsentere småøerne. Initiativet kommer fra de seje Fur- 
boere, der gennem flere år har haft succes med tilstedeværelsen. Idéen er, 
at alle småøerne fra 2021-messen skal kunne optræde på en fællesstand i et 
omfang, som de enkelte øer selv beslutter sig for.

I 2020 er det Fur-boerne, der alene tager slæbet, men som inviterer andre 
øer med. Ø-Passet bruges som samlingspunkt.

Læs mere: www.danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/10/
Ferie-for-alle-invitation.pdf. Signaler interesse for medvirken på den ene eller 
anden måde inden den 15. december til VenøBoens bestyrelse.
/ VenøPosten – Jan Bendix

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER

• • • •

Frisør Hylleberg

Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Venø Galleri

Åbent efter aftale. 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Mortens Aften den 10. november 
kl. 17:00-20:00. Buffet inkl. dessert  

og kaffe kr. 345,- pr. person 

Krobal den 23. november (tilmeld.).

Søndag den 8. december serveres  
julefrokostbuffet fra kl. 12:00 - 16:00. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 
Husk bordbestilling. 

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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DET  SKETE
EN SKRØNEFORTÆLLER KOM FORBI 
En torsdag i oktober føg det i luften med løgne-
historier, da skrønefortælleren Lena Bjørn (foto) 
gæstede Venø. Foran et veloplagt publikum på 
Nørskov fortalte hun med stor indlevelse - men 
også stor respekt - Jørn Riels skrøner fra det 
arktiske. Vi fik historien om Emma, der ”gik på 
omgang” blandt fangerne på østkysten, for så til 
sidst at have taget pippet fra dem alle og blive 
sendt med Olsen og forsyningsskibet hjem. Lige-
ledes fik vi historien om den ganske aldeles forfærdelige magister, der kom til 
østkysten for at revidere jagtlovene og fik sin (velfortjente) bekomst. Lukkede 
man øjnene kunne man næsten fornemme lugten fra petroleumsovnen og 
se Bjørken, Mads Madsen og alle de øvrige fanger for sig.

Forrygende fortællinger, der blev serveret med overskud og stor glæde, 
og som i den grad giver lyst til at genopdage en af vore store, men efter-
hånden glemte forfattere. Lena Bjørn fik undervejs også tid til at fortælle lidt 
om ikke bare Jørn Riels liv og forfatterskab, men også hendes eget liv fra 
børneteater til konsulent for store virksomheder.
/ Foredragsgruppen – Anders Vandsø Pedersen

TAK
Vi siger tusind tak for den store opmærksomhed i 
forbindelse med Venø Bussens 60 års jubilæum.
/ Venø Bussen – Susanne og Knud Overgaard

I forbindelse med jubilæet foretog Knud Overgaard et tilbage-

blik og kunne konstatere, at han ud over sine egne 30 år som 

chauffør bag rattet på Venø Bussen, har gode, loyale folk på 

medarbejderlisten. Han uddelte dermed en lille gave til følgen-

de jubilarer (set fra venstre efter Knud Overgaard):  Steen H. Sørensen (10 år i 2014), Jens Bro 

(10 år i 2016), Christian Vennevold (10 år i 2019), Carsten Slot Jakobsen (10 år i 2015), Jørgen 

Stenkjær (10 år i 2019) og Kjeld Jensen (20 år i 2017).

Foto: Venø Bussen

Foto: Venø Bussen

Foto: Anders Vandsø Pedersen

Det første jeg tænker på

af Ida Jessen
Forlag: Gyldendal
ISBN-13: 9788702082845

Vi følger præsten Lisa, fortalt 
gennem hendes barndoms-
veninde Birgitte. Lisa har mand 
og børn, og hun er godt for-
ankret i lokalsamfundet. Birgit-
te har hverken mand eller børn 
og har svært ved det med kær-
ligheden. Lisa mister sit ældste 
barn på syv år ved påkørsel 
af en flugtbilist. Birgitte bliver 
bedt om at hjælpe Lisa i den 
svære tid. Idet det sandsyn-
ligvis er en person i lokalsam-
fundet, som har kørt den lille 
dreng ned, bliver det pludselig 
et uhyggeligt og skæmmende 
sted at bo. Bogen handler om, 
hvordan sorg kan ramme en 
præst, som er viet til at tro på 
det gode i mennesket, på trods 
af at hendes egen søn er død. 
Og om hendes ukuelige kamp 
for at finde flugtbilisten, så hun 
kan komme til at tilgive ved-
kommende.

Bedømmelse 1-5: 

LÆSEKREDSEN ANBEFALER
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DRØN PÅ
Den sidste weekend i september var alle forældre invite-
rede til at prøve livet som efterskoleelev fra fredag til lør-
dag. Ca. 150 mennesker fra stort set hele Danmark, en 
enkelt fra Norge og et par stykker fra Nordtyskland, ryk-
kede ind på elevernes værelser eller i eget telt i haven. 
Det blev til et døgn med sang, dans, snak, god mad, sjov 
på elevernes linjer og positivt samvær mellem alle de 
forskellige voksne, der mødtes.

Med forældrene sendt retur til fastlandet slog vi 
søndag dørene op til Efterskolernes Dag. Eleverne viste 
de ca. 60 familier rundt på skolen og fortalte om egne 
erfaringer med efterskolelivet. Eleverne fik mange roser 
for deres guidede ture, og på både dagen og i ugerne 
efter, har vi modtaget en del indmeldelser til de kom-
mende skoleår. Også denne dag var der besøgende fra 
nær og fjern, der har interesse i Venø Efterskole. 

Status for det kommende skoleår er, at vi tror på fuldt 
hus, men vi har fortsat ledige pladser - særligt til drenge. 
Tendenser i tiden peger på, at drenge træffer beslut-
ninger senere end piger, hvorfor pigerne fx tidligere 
vælger at tilmelde sig et efterskoleår. Lige nu prøver vi 
at have lidt is i maven og holde nogle pladser ledige til 
drengene, når de er klar til at vælge Venø Efterskole.

Som mange har læst i VenøPosten inden sommerfe-
rien, er det lykkedes en af vores lærere, Martin, at søge 
midler hjem til opdatering af vores naturfagslokaler. De 
ændringer nåede vi i mål med inden Efterskolernes Dag, 
og vi har nu et gennemrenoveret kemilaboratorium 
samt et større, sammenhængende undervisningsmiljø 
i lokalerne ved siden af, som giver mulighed for både 
forelæsning, fordybelse og værkstedsundervisning i alle 
fag.

Den første uge i oktober var vi igen vært for et 

arrangement med ca. 140 gæster. Denne gang var 
det efterskolefolk fra vores region, der havde taget 
imod tilbuddet om at komme til inspirationsdag. 
Arrangementet afholdes to gange årligt rundt på de 
forskellige skoler, og nu var turen kommet til Venø. Den 
chance benyttede mange sig af, og der var mere end en 
fordobling af det sædvanlige antal deltagere.

For at kunne huse de mange mennesker tog vores 
elever på udflugt til Hald Ege og Dollerup Bakker. 
Forfatterlinjen fik et oplæg på Hald Hovedgård, der 
var oplæg af en naturfagsvejleder, og der blev travet 
omkring 16 km. En rigtig dejlig dag med solskin og 
hyggeligt samvær i det bakkede terræn.

Også Venø-kaffen var en stor succes: Eleverne kom 
hjem med gode historier og en oplevelse af at være ble-
vet taget rigtig godt imod. Vi takker alle jer, der havde 
mulighed for at huse en flok og glæder os også over, at 
flere har meddelt, at de gerne tager imod gæster næste 
år.

Den første weekend i efterårsferien måtte færgen 
endnu engang sejle lidt ekstra på grund af de mange 
besøgende til Efterskolen: Ca. 60 unge fra 7.-9. klasse 
havde taget imod tilbuddet om at prøve efterskolelivet 
af på Venø. Det blev til en god weekend, hvor ca. 20 
af vores nuværende elever hjalp lærerne med at skabe 
gode oplevelser på linjerne og efterskolestemning.

Vel tilbage fra efterårsferie er skemaet igen brudt op: 
Denne gang for at skabe plads til en dansk-fordybelses-
uge på tværs af klasser. 

Samtidig har vi haft fornøjelsen af at have besøg 
af venøboere, der stod for vores morgensamling, så 
eleverne kom tæt på ø-livet.

/ Venø Efterskole – Lone Nørrum

Fotos: Jan Bendix
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3. november  kl. 19:00 Allehelgengudstjeneste v/Per Toftdahl 

  Efterfølgende kaffe i kirken

5. november kl. 19:30 Børnefamilier til Venø! - møde på Efterskolen

10. november kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

17. november  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg

23. november kl. 10-15 SaDS, netværksseminar om kommunikation

23. november kl. 18:00 Julekrobal på Venø Kro (tilmeld. 9/11)

24. november  kl. 10:00 Højmesse v/Per Toftdahl

26. november  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

1. december  kl. 14:00 1. søndag i advent v/Peter Krabbe Larsen. Efter- 

  følgende gløgg og æbleskiver i Præstegården

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

NOVEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2019 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 elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis og Erling Roseth

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
Brug kalenderen som værktøj i planlæg-
ningen og registrer via webmaster@
venoe.dk, når arrangementstidspunkt 
foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens decemberudgave er hos 
vores læsere den 27. november.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


