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VENØ  KIRKE
FLAMMER
”Nu falmer skoven” lyder den måske mest populære efterårssalme i salmebo-
gen. 

Men vidste du, at Grundtvig, der har skrevet den, oprindeligt ikke kaldte 
salmen ”Nu falmer skoven”, men ”Nu flammer skoven”? Der er en ganske lille 
forskel i stavemåden, men en kæmpe forskel i betydningen.

Grundtvig har stået og kigget ud på efterårets løvskove og set et flamme-
hav af farver. Grønne, gule, brune, orange og til tider endda røde farver. Der 
er ikke meget falmet over det. Aldrig har skovene stået smukkere og mere 
farverige end i efteråret. Alligevel har vi vænnet os til at farverigdommen 
betyder at skoven falmer.

Billedet af noget der falmer, vækker imidlertid nogle helt andre følelser, 
end billedet af flammer. Flammer er fuld af ild og gnist og kraft. Det falmede 
derimod, jeg ser et par gamle gardiner for mig, der har hængt alt for længe i 
solen, og næsten har mistet sin farve. Der er ingen gnist tilbage. Det falmede 
vækker en indre tristhed om noget, der var engang, men nu har mistet sin 
kraft.

Når man taler om flammer i kristendommen, så ryger tanker hen på 
Helligånden, og pinse. Helligånden viste sig som flammer på disciplenes 
hoveder, den første pinsedag. Og den kom med gaver, liv og talenter. Den 
var et opmuntrende pust, en ild, der blev tændt, efter at Jesus havde forladt 
dem - først ved sin død, og derefter ved himmelfarten. Og så er Helligånden 
Guds måde at være tilstede i blandt os, selv den dag i dag. 

Et af symbolerne for Helligånden er ilden. Og ild skaber de gnister, der 
kan vække os mennesker, gnister, der tænder en begejstring. ”Gejst” betyder 
jo netop ånd. At begejstres er at fyldes med ånden.

Det her efterår er anderledes end andre år. Alting har været anderledes i 
2020. Men der, hvor sommeren har fået os til at håbe på en normalitet igen, 
så har efteråret fået håbet til at falme.

Vi er tilbage ved: ”Nu falmer skoven”. Nu falmer håbet også. Og hvad 
med dig, falmer du med?

Men hvad nu, hvis der ikke stod: ”Nu falmer håbet”, hvad nu, hvis der 
stod: ”Nu flammer håbet”. Hvad nu, hvis håbet er fuld af ild og gnist og kraft. 
Hvordan ville alting så ikke se anderledes ud? 

Ville du så ikke flamme med? Ville gnisterne så ikke tænde en ild i dig 
også? Og ville ilden ikke sprede sig som ild jo gør?

Måske kan vores tilgang til alting ændres blot ved at ændre på et par 
bogstaver i et ord.  Fra ”falmer” til ”flammer”. ”Nu flammer skoven”. Nu flam-
mer håbet. Nu flammer du.

Gå ud og lad dig begejstre, og lad gejsten tænde en ild i dit medmenne-
ske. Alt du skal er blot at ændre på et par bogstaver, og så lade ilden tage fat.
/ Trine Parbo

Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Kirkeværge og sekretær 
Dorthe Brødbæk, tlf. 51 72 15 64, 
dorthe.gamstrup@mail.tele.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 Benedicte 
Thorgård og Anna Brødbæk

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00
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VENØ  SOGN

JULEAFTEN
Gudstjenesten juleaften rykkes til 
ny sal på Venø Efterskole kl. 16:00. 
Det sker så alle, der har lyst at høre 
julens glade budskab, har mulig-
hed for det. 

Der vil være tilmelding til guds-
tjenesten, så der på forhånd kan 
laves en siddeplan, så alle sidder 
med den rigtige afstand, og julens 
salmer kan synges. Mere herom i 
decemberudgaven af VenøPosten.

Konstituering
Det nye Menighedsråd tiltræder  
1. søndag i advent og har konsti-
tueret sig således:
- Formand Susanne Marie Jensen
- Næstformand Dorthe Brødbæk
- Kasserer Marianne Pedersen
- Kirkeværge Niels Haahr 
- Kontaktperson og sekretær  
- Inge Dehnfeld Mortensen
- Født medlem Trine S. Parbo

/ Venø Menighedsråd  
– Dorthe Brødbæk

SØNDAG I KIRKEN
Vores nye koncept med ”Søndag i kirken” blev indviet med en 
skøn orgel- og fløjtekoncert af Hans Sørensen og Erik Foged 
(foto). De spillede orgelsatser, som Hans Sørensen selv har  
skrevet. Det var en smuk koncert. Søndag den 22. november 
kl. 14:00 er der igen ”Søndag i kirken” og mulighed for at høre 
Hans og Erik spille. 

1. søndag i advent
1. søndag i advent falder i år søndag den 29. november.  
Vi må desværre endnu en gang lave om på vores ellers så  
hyggelige traditioner. Gudstjenesten begynder kl. 14:00.  
Grundet restriktioner på antallet af kirkegængere er det kun  
konfirmanderne, der inviteres til at bære de nye alterlys ind i  
kirken. Øvrige børn må vente til 2021. Der er ingen gløgg og 
æbleskiver efterfølgende.

De ni læsninger
De ni læsninger foregår i år søndag den 6. december kl. 16:00. Det er 
planlagt, at menigheden ikke synger med, så der er plads til 20 kirkegæn-
gere. På programmet er blandt andet et lille musikalsk indslag fra de tre kon-
firmander. 

Coronarestriktioner
Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for folkekirken i lokaler, 
som Menighedsrådet råder over. Det være sig kirkebygninger, sognehuse 
eller lejede lokaler. Der skal dog være min. 2 m2 pr. person, hvis deltagerne i 
det væsentlige sidder ned, hvilket er tilfældet ved gudstjenester. Kirkerummet 
i Venø Kirke er 40 m2 og kan derfor rumme 20 personer, mens våbenhuset 
med sine 5 m2 kan rumme 2 personer. Betjeningen tæller ikke med i opgørel-
sen. 

Der er dog ikke plads til 20 personer i kirken, hvis der skal synges. Når 
der synges, skal der nemlig være to meter fra næsetip til næsetip mellem 
personer, som ikke til dagligt bor sammen. Hvis ikke menigheden synger 
med, er det nok med 1 meters afstand. Der skal dog være 2 meters afstand 
fra kirkesangeren til menigheden. For at så mange som muligt har mulighed 
for at deltage i gudstjenester i Venø Kirke vil det fremover blive afgjort på 
dagen om menigheden skal synge med på salmerne. 

Der skal bæres mundbind i kirken fra man træder indenfor døren og til 
man sidder på sin plads, og igen når man går ud af kirken. Vi henstiller til, at 
alle kirkegængere følger personalets anvisninger på samme måde, som det 
så fint er sket indtil videre.

Skulle man inden for 48 timer efter at have deltaget i en gudstjeneste 
blive konstateret smittet med corona, bedes man henvende sig til Dorthe 
Brødbæk på tlf. 51 72 15 64, som herefter sørger for, at myndighedernes 
retningslinjer for smitteopsporing følges.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
FORENINGER PÅ TVÆRS
Siden sin generalforsamling i 2019 har VenøBoens bestyrelse 
haft til opgave at undersøge samarbejdsmuligheder og -former 
mellem øens mange foreninger og organisationer. 

I oktober inviterede VenøBoens bestyrelse øens  
foreningsformænd til idéudveksling om emnet. Resultatet af mødet blev en 
nyttig gensidig orientering om planlagte og igangsatte aktiviteter og om 
samarbejder, der allerede er i gang. Et eksempel er ønsket fra Venø Festival 
om at ændre organisering, som er omtalt side 8. Mødet fører formentlig og 
forhåbentlig(!) til interne bestyrelsesdrøftelser i de forskellige foreninger, 
så der opnås et bedre og enklere foreningsarbejde med bibeholdelsen af 
foreningssærprægene.

Rent praktisk bekræftede de fremmødte hinanden i at benytte den fælles 
aktivitetskalender, som allerede i dag findes på Venøs hjemmeside.

VenøPosten formidler hellere end gerne konklusionerne fra den videre 
idéudvikling i foreningerne.
/ VenøPosten – Jan Bendix

FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER OG KLIMAAFTRYK
I energimødet på Venø Efterskole i oktober deltog ca. 25 venøboere og et 
tilsvarende antal efterskoleelever. De fik fra mødets begyndelse lejlighed til 
at høre en veloplagt Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi fortælle om 
forpligtende fællesskaber som middel til at opnå mål om reduceret klimaaf-
tryk. 

Færgemand Sven Bendix fortalte om sit eget solcelleanlæg udstyret med 
batterier, som han tog i brug i foråret. Skafti Halldórsson fra ProEnergi har 
fungeret som rådgiver på projektet og havde denne aften medbragt data og 
grafer, som viste, hvordan batterierne øger udnyttelsen af egen elproduktion 
fra solceller. Faktisk er Sven om sommeren selvforsynende med elektricitet. 
Herefter tog Michael Kristensen fra Samsø Energiakademi over og fortalte 
om skatteregler for solcelleanlæg, batterianlæg og organisering af strømfor-
syningen til Ballen lystbådehavn, som baserer sig på styring af forbruget af 
el over døgnet og kreative løsninger for anvendelse af batterier på havnen 
og i bådene. Skafti fortalte om en ny tilskudsordning til energiforbedringer i 
private beboelser og om princippet i energifællesskaber, som kunne være en 
mulighed på Venø for en bedre udnyttelse af egenproduktion af el. 

Tak til Venø Efterskole og Tage Jepsen for velvilligt at stille lokaler til rådig-
hed og sørge for forplejningen. Tak også til Sven Bendix, Søren Hermansen, 
Michael Kristensen og Skafti Halldórsson for de spændende indlæg.
/ Venø Energi – Morten Gjern 

VenøBoen

Linda Tang (formand)
tlf. 22 90 42 89, ltm@venoe.dk

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

Berit Arberg Sauer (referent), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Allan Bach, 
Annette Friis (ø-repræsentant) og Bodil 
Anker-Møller. 

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

http://venoe.dk
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TRESONANS 
Søndag den 8. november kl. 15:15 på Firbjergsande
TRESONANS (tidlige Trio Before) er en trio, som spiller sange og salmer fra 
den danske sangskat i smagfulde og nænsomt jazzificerede arrangementer.

Trioens fælles kærlighed til denne del af den danske musikkultur skinner 
tydeligt igennem i det omhyggeligt udvalgte repertoire. Titler som fx “Det 
dufter lysegrønt af græs”, “Den danske Sang” og “I skovens dybe stille ro” 
suppleres med et par af trioens egne kompositioner og enkelte melodier 
fra den lyriske, nordiske jazz og folkemusik. Musikerne er: Johan Toftegaard 
Knudsen, saxofonist, klarinettist og fløjtenist, kendt fra Aarhus Jazz Orchestra. 
Han spiller i større og mindre ensembler og til teaterforestillinger og spænder 
bredt genremæssigt, fra jazz over gypsyswing til balkan, klezmer og nordisk 
folkemusik. Johan leverer med sit rigt facetterede spil både smukke, lyriske 
elementer og stor energi.

Niels Erichsen, pianist og organist, et velkendt navn fra utallige konstella-
tioner inden for den århusianske jazz og kirkemusik. Niels bringer med sit 
velswingende og detaljerige spil mindelser til bl.a. Jan Johansson og Oscar 
Peterson. En stor kærlighed til den danske sangskat har ført Niels i denne 
retning, hvor skønheden og klarheden er i højsædet.

Peter Friis, kontrabassist, har gennem sin karriere spillet med mange 
kunstnere, særligt på den århusianske jazz-scene, men også til revy og 
dansemusik. Peter er kendt for sit svingende og groovy basspil, men har også 
en dyb lyrisk og let melankolsk åre, som passer perfekt til denne trio.

NB: Vi vil gerne have tilmeldinger forud for koncerten, så vi kan arrangere 
os i forhold til gældende restriktioner og publikums velbefindende. Send 
gerne en sms: tlf. 21 43 22 79 eller mail: munkandersengrethe@gmail.com 
senest den 6. november med oplysning om deltagerantal. Mange tak for 
hjælpen! 

DUO STRONG
Søndag den 22. november kl. 15:15 på Nørskov
Cellisten Muriel Cellier Strong og pianisten David Strong har dannet par  
både musikalsk og privat siden 2009. De er bosiddende i Danmark, men 
kommer fra henholdsvis Frankrig og England og har optrådt i flere lande. 
David Strong spillede solokoncert på Venø i foreningens første år, og nu 
mange år efter kommer han tilbage - nu som en del af Duo Strong. De vil 
spille musik af Bach, Shostakovich, en uropførelse af Søren Birch skrevet til 
Muriel og David samt musik af Charlie Chaplin. 

Velkommen til koncert på Venø! 

/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

PS: Må der overhovedet afholdes koncerter pt.? JA!
Spillesteder med siddende publikum, hvor de besøgende i al væsentlighed 
sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, […] må gerne holde 
åbent. Husk mundbind på vej ind og ud - TAK.

Pressefoto

Pressefoto
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DET  SKER... SENERE
GENERALFORSAMLING
VenøBoens generalforsamling, der skulle være afholdt i  
oktober, er pga. coronasituationen udskudt til onsdag den 
25. november kl. 19:15 - i spisesalen på Venø Efterskole.
Se indkaldelse med dagsorden og to forslag fra VenøBoens 
bestyrelse i oktobernummeret af Venø Posten.
/ VenøBoen – Annette Friis

FOREDRAGET ”VENØS TILSYNEKOMST I VERDEN” – UDSÆTTES
I respekt for myndighedernes anbefalinger om forebyggelse af Covid-19, og 
dermed i respekt for alles sikkerhed, ser vi os desværre nødsaget til at udsæt-
te foredraget med Johanne Bendix, som var planlagt til den 5. november.

I hører nærmere fra os, når vi trygt kan afholde foredraget.
/ Foredragsgruppen Venø – Kirsten Jensen

Debat:

DEMOKRATISK OG/ELLER SUNDHEDSDILEMMA
Forleden aflyste Sammenslutningen af Danske Småøer sit årlige repræsen-
tantskabsmøde, hvor ø-repræsentanter mødes og med bestyrelsen drøfter 
aktuelle problemer og planer for de kommende år.

To uger før havde VenøBoen aflyst sin årlige generalforsamling. I begge 
tilfælde blev aflysninger begrundet med den aktuelle smittesituation og 
myndighedernes anbefalinger – ikke påbud.

Der er formentlig ingen i Danmark, som ikke kender til rådene om afsprit-
ning, masker, afstande osv.

I begge de nævnte eksempler, 
kunne arrangementerne være 
gennemført inden for de myndig-
hedsbestemte rammer og med den 
gensidige hensyntagen, som rådene 
lægger op til.

Overreagerer vi under mediernes 
tæppebombning? Eller er vi blot 
fornuftsmennesker, der siger, at 
de folkelige sammenhænge og 
foreningsdemokratiet godt kan 
sættes på ”standby” - et par måneder 
eller år? 

Der er behov for kritisk vurdering 
af de sociale og demokratiske tab, 
som foreningslivet lider.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Åbent efter aftale. 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Vi holder åbent mod  
forudbestillinger af selskaber.

Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 
eller info@venoekro.dk  

www.venoekro.dk
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DET  SKER
VENØ URTEHAVE
Som nogle nok har bemærket, 
er der af og til heftig aktivitet 
på vores matrikel. 

Jord, sand, græstørv og 
planter er flyttet rundt og ind 
og ud det sidste års tid. Vi er 
nemlig i fuld sving med at lave 
en besøgshave med duftende 
og dejlige krydderurter og 
dertil en lille butik med salg 
af hjemmelavede lækkerier: Marmelader, sennep, urtesalt. Derudover vil der 
også være mulighed for at købe lidt brugskunst, udvalgt genbrug, cremer, 
sæbe og interiør. 

Tanken er, at man som besøgende på Venø skal kunne købe et lille minde 
med hjem, fra en dejlig dag på vores ø. Derfor er de fleste af mine produkter 
”opkaldt” efter Venøfigurer eller andet ø-relateret og indeholder selvfølgelig 
en eller flere urter og ingredienser dyrket på Venø. 

Jeg forventer at åbne have og butik til foråret og have åbent på udvalgte 
dage, nok mest weekender og særligt i sommertiden. 

Men der er jo længe til sommer – og jeg er spændt og utålmodig, så vi 
laver en forpremiere og åbner den lille butik for en hyggelig juletur lørdag 
og søndag den 12. og 13. december.

Her vil der bl.a. være et udvalg af hjemmelavede lækkerier: Sennep, 
salt, marmelade, småkageruller (som du selv kan bage) og ikke mindst en 
fantastisk lækker honningkagesnitte, som passer godt til adventshyggen 
derhjemme. Jeg håber rigtig mange af jer har lyst til at kigge forbi min lille 
julepyntede butik.
/ Ane Kathrine Thorgård, Havstokken 16

JUL FORUDE
Igen i år er der mulighed for at få leveret juletræer og pyntegrønt gennem 
Venø Børne- og Ungdomshus. Bestil levering gennem undertegnede.

Juletræer   Pyntegrønt
Nordmann 100/150 cm ........ 100 kr. Nordmann 5 kg bundt ..........50 kr.
Nordmann 150/200 cm ........ 150 kr. Nobilis 5 kg bundt ..................50 kr.
Nordmann 200/250 cm ........ 200 kr. Fyrtoppe 5 kg bundt ..............50 kr.
Rødgran.........................................75 kr. Silkefyr 2 kg bundt ..................25 kr.

/ Flemming Damgaard, Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00

PRØVET FØR  
– VI PRØVER IGEN!
VenøPosten har tidligere været 
på jagt efter venøboere, der helt 
systematisk arbejder med vejrob-
servationer. 

I bladet vil vi gerne hver måned 
kunne bringe ”Venøs Vejr”, 
ligesom vi bringer færgestatistik-
ken. Idéen er ikke original – den er 
”stjålet” fra en af de andre øer. 

Så her er opfordringen til den 
vejrengagerede læser: Kontakt 
redaktionen og lad os sammen 
finde en god form at behandle og 
formidle ”vejret”.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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DET  SKETE
FESTIVALNYT
Det er ikke blevet nemmere at være festivalarrangør i år. Det kom klart frem 
på årets generalforsamling i foreningen Venø Festival. Formanden Sidsel 
Munkebo Hansen fortalte i sin beretning om årets aflyste sommerfestival og 
”plasteret på såret”, som blev mikrofestivalen på Venø Havn. Den samlede 
det maksimalt myndighedstilladte deltagerantal og blev en succes under de 
givne betingelser.

Det har givet bestyrelsen mod på at planlægge næste års festival til trods 
for alle de usikkerheder, som det rummer. Sidsel fortalte, at der er indgået 
aftale med Firbjergsande om at benytte lejrens faciliteter, som hjemsted for 
Venø Festival 2021.

På forslag fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen ændringer 
i foreningens vedtægter med henblik på at overflytte aktiviteterne til en 
arrangørgruppe i regi af VenøBoen. Venø Festival har foreslået VenøBoen 
den arbejdsform og afventer VenøBoens beslutninger. For arrangørgruppen 
vil det kunne målrette dens arbejde og fjerne det formelle foreningsarbejde.

Indtil den endelige fremtidige organisering er fastlagt valgtes en besty-
relse på tre medlemmer: Sidsel Munkebo Hansen, Marie Jørgensen og Peter 
Petersen, der evt. skal forestå overgang til ændret struktur og den formelle 
afvikling af foreningen Venø Festival. Sidsel oplyste, at alle medlemmer af 
den nuværende arrangørgruppe fortsætter suppleret med yderligere to: 
Designer og tømrer Thomas Bundgaard, Hjerm og antropolog Kathrine 
Dalsgaard, Holstebro. Begge småbørnsforældre.  

Venø Festival har ikke ændret ambitionsniveau – og heldigvis for det!
/ VenøPosten – Jan Bendix

BOSÆTNING OG  
BALANCE DANMARK
Bosætningsgruppen v/Peter Petersen 
har haft besøg af Balance Danmark 
(www.balance-danmark.dk), som er en 
forening, der arbejder for at skabe poli-
tisk balance mellem de store byområder 
og landdistrikterne. Struer Kommune er 
medlem af foreningen. Et af initiativerne 
i foreningen er at skaffe bedre finansieringsforhold for boliger på landet. 
Venøs bosætningsgruppe arbejder både med tilflytterboliger og seniorboli-
ger. På mødet var Balance Danmark repræsenteret af Preben Boye Petersen 
(foto), der dels gennemgik forskellige finansieringsmodeller og dels gav til-
sagn om konkret at bistå med finasieringsplanlægning, når venøboerne har 
projektidé klar. 

En særlig udfordring på Venø er efter Prebens opfattelse, at de huse, der 
er til salg, er prissat ganske højt, hvilket gør det vanskeligt for en borgergrup-
pe at købe og istandsætte til prøve- eller tilflytterbolig. Bosætningsgruppen 
vil benytte sig af idéer og tilsagn.
/ VenøPosten – Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 7  
Pris: kr. 1.195.000 
Boligareal: 150 m2 (1991) 

 - Klitten 12  
Pris: kr. 795.000 
Boligareal: 75 m2 (1928) 

 - Riisvej 8  
Pris: kr. 1.295.000 
Boligareal: 170 m2 (1980) 

 - Strømmen 8  
Pris: kr. 1.795.000 
Boligareal: 161 m2 (1999) 

Se nærmere på: edc.dk. 

/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix
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FRILANDSBY – LIGE NOGET FOR VENØ
Ved Folketingets åbning fremlagde Statsministeren 
planer for gennemførelse af forsøg med 5-7 frikommu-
ner. At være frikommune skulle efter ministerens plan 
muliggøre udviklingsinitiativer og kommunale omprio-
riteringer, som i dag ikke kan gennemføres på grund af 
begrænsninger i lovgivning og bekendtgørelser.

Planerne blev positivt modtaget af de fleste partier 
og blev hurtigt grebet af Landdistrikternes Fællesråd 
og Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS). De 
udbyggede Statsministerens forslag, så den frie mulig-
hed også skulle gælde for, hvad de to organisationer 
kalder ”frilandsbyer”. 

Som eksempel valgte de at pege på, at en ø, som 
Venø, stort set får blokeret alle sine udviklingsinitiativer 
dels af Planloven og dels af sagsbehandlingstider i fx 
Kyst- og Fødevaredirektoraterne. Resultatet blev en mas-
siv mediedækning, hvor JyllandsPosten lagde for med 
interviews og et par dage senere fulgt af DR1-TV, TV2 
og TV-MidtVest. I radioen dækkede P1 og P4 emnet.

Medierne beskæftigede sig med eksempler på 
begrænsninger for erhvervsvirksomheder (Venø 
Seafood), privatboligbyggeri (Knud Overgaard) og 
ændret anvendelse af landbrugsbygning (Nørskov).

Ved flere lejligheder har SaDS haft lejlighed til at 
orientere Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer 
om de problemer, som Venø ikke er alene om. SaDS har 
foreslået, at hvis kommune, lodsejer og beboerforening 
er enige om et udviklingsprojekt, så bør det kunne 
tillades. Der er håb om, at der nu vil være politisk opbak-
ning til ”Frilandsbyordning”. 

Med de udviklings-
planer, som Venø 
har på bordet, så 
kan vi ”godt bruge” 
en sådan ordning.
/ VenøPosten  
– Jan Bendix

Fra JyllandsPosten 

den 14. oktober 2020

POLITIK & LOKALUDVIKLING
”§4-udvalg” er den formelle kommunale  
betegnelse for det udvalg, som Byrådet i Struer har 
besluttet oprettet og som i oktober holdt sit første 
møde. 

Udvalgets navn er det mundrette ”Lokalområde-
udvalg”. Det er sammensat af formændene for Byrådets 
fire politiske udvalg samt repræsentanter og supplean-
ter for fem lokalområder i Struer Kommune. 

Formålet er at rådgive politikerne om udvikling af 
lokalområderne og også på kryds og tværs at udnytte 
lokalområdernes kompetencer og erfaringer. Der er 
endvidere afsat puljemidler, som disponeres af Byrådet 
efter indstilling fra udvalget.

Venø er heldigvis et af de fem lokalområder og  
VenøBoens repræsentant er Linda Tang. 

Tim Pindstofte fra Hjerm blev formand og næstfor-
mand blev Anne Kirstine Bøge Petersen. Anne Kirstine 
er formand for Kommunens Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsudvalg.

Det første møde indeholdt en orientering om ram-
mer for arbejdet og en kort omtale af lokalområdernes 
aktuelle fokusområder. Det næste møde vil omhandle 
igangværende politiske initiativer og planer, der har 
sammenhæng med lokaludvikling.

Interesserede kan følge arbejdet i udvalget på Struer 
Kommunes hjemmeside: www.struer.dk, hvor dagsord-
ner og referater 
findes (selv om 
det ikke altid er så 
let, som det lyder). 
Forslag, idéer mv. 
kan gives til Linda 
Tang,  
ltm@venoe.dk.
/ VenøPosten – 
Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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Færgetrafik  
i september

 2020 2019
Passagerer ............ 24.204 .....19.182
Personbiler ............ 12.332 ....... 9.794
Busser ........................... 470 ...........450
Lastbiler ....................... 174 ...........194
Gods (tons) ................. 206 ............. 37
Cykler.........................1.066 ...........488
Campingvogne ............30 ............. 22

ERHVERVSUDVIKLING, DER BATTER!
I oktober kunne Kristian Borbjerggaard åbne for hanerne, så Limfjordsvandet 
kunne fylde bassinerne i den nye produktionshal på Venø Seafoods område 
på Venøs sydende. En prøvefangst af østers blev sorteret og lagt med den 
dybe skal nedad i plastbakkerne, der skal tjene til ”midlertidigt ophold” under 
rensning – inden pakning og forsendelse til kunderne over det ganske land.

Produktionsanlægget er endnu et trin i den udvikling, som Kristian har sat 
i gang på Venø – og som kan være begyndelsen på en erhvervsudviklings-
epoke, som Venø kan have glæde af på mange måder. 

Med overtagelsen af arealet og udvidelsen af produktionskapaciteten 
åbner Kristian ikke alene for større produktion og salg af skaldyr (østers, 
hjertemuslinger og hummere), men også for aktiviteter, der er til fornøjelse 
for øens gæster. I takt med den øgede produktion åbnes nye arbejdspladser 
og styrkelse af lokalsamfundet.

Bag de nu opnåede resultater ligger en kæmpe personlig indsats fra 
Kristians side. Den har krævet lyst, vilje og mod og har ikke været gjort lettere 
af de barrierer, som er skabt af lovgivning og lokale forhold.

Venøboerne har god grund til at ønske Kristian tillykke med det nu opnå-
ede og held og lykke med opfyldelsen af Venø Seafoods udviklingsønsker til 
fremtiden. Det er noget Venø ”kan bruge”.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

GOODBYE GEORGE
Venøboere, der gennem de seneste 7-8 år har passeret forbi Venø Børne- og 
Ungdomshus har haft udsigt til to rødbrune søuhyrer på græsplænen foran 
huset. De bar navnet George og var et par interaktive legepladsdyr, der kun-
ne benyttes af stedets unger til at lege og konkurrere med lys og lyd.

Det var der naboer, der fandt lige lovligt 
støjende, og George blev ganske stille. 
Nu er George vendt tilbage til de evige 
havdybder. Det skete i forbindelse med 
arbejdsdagen i Børnehuset, som dels fik en 
hovedrengøring og yderligere tilpasning til 
det udlejningsformål til familiegrupper, som 
står på husets program sammen med de 
andre udnyttelsesmuligheder. 
/ VenøPosten – Red.

Fotos: Jan Bendix
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VENØ UDFORDRINGER
Spørger man en af skolens elever fra 10. klasse, hvilke udfordringer Venø har, 
og hvordan de kan løses, vil man få gode, kvalificerede bud fra eleverne. I 
VENØ10 har eleverne arbejdet med at kortlægge og komme med løsnings-
forslag på fire udfordringer: “Bro til Venø”, “Venøs naturskat”, “Bæredygtigt 
byggeri” og “Indeklima”.

Nogle spændende uger med både vidensindsamling, analyse af behov og 
konkrete forslag til, hvordan en løsning kan se ud. Vi er kommet rigtig godt 
fra land med vores nye tilbud: VENØ10 og ser frem til, at vi igen kan invitere 
gæster i huset, som kan komme og se og høre om elevernes projekter.

Corona stikker en kæp i hjulet for mange ting. Heldigvis er det fortsat 
muligt at afvikle praktikperioder for lærerstuderende. I oktober og november 
har vi derfor besøg af en af vores tidligere elever: Laurids Klit Bundgaard 
Jensen. Laurits indgår i teamet omkring Surf & Sejlads samt i almindelige 
skolefag og tilsyn.

Oktober var måneden, hvor vi fik byggetilladelse til at udvide cykelskuret i 
begge ender. I skrivende stund er der gravet ud, men vi må vente nogle uger 
på, at tømreren har tid. Vi glæder os til at få de sidste cykler under tag, og at 
pedellen får noget mere lagerplads.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole

Foto: Bettina Kjær



1. november kl. 18:30 Allehelgensgudstjeneste v/Trine Parbo

1. november kl. 20:00 Allehelgensgudstjeneste v/Trine Parbo

8. november kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

8. november kl. 15:15 Koncert med Tresonans, Firbjergsande 
  (tilmeld. 6/11)

15. november kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

17. november kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

22. november kl. 14:00 Søndag i kirken

22. november kl. 15:15 Koncert med Duo Strong, Nørskov

25. november kl. 19:15 VenøBoens generalforsamling, Venø Efterskole

29. november kl. 14:00 Adventsgudstjeneste v/Trine Parbo

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

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

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

Yoga: Tirsdage kl. 17:30-18:15 i Efterskolens hal

NOVEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2020 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 26. 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 arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 2. december.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


