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Foto: Jan Bendix 
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VENØ  KIRKE 

ALLEHELGEN / HALLOWEEN / 31. OKTOBER 1517 

Allehelgen fylder mere og mere i de danske kirker i disse år, og den er man-

ge steder blevet en fast tradition, hvor man mindes de døde, både dem 

man for nyligt har mistet, men også tidligere afdøde. Allehelgen har en 

lang historie og kan spores helt tilbage til den tidlige middelalder i 600-

tallet, hvor man særligt mindedes de kristne martyrer og helgener, altså 

dem, som døde for deres tros skyld. Heraf navnet. 

 Fejringen af Allehelgensdag den 1. november og desuden Allesjæles-

dag den 2. november hører til nogle af kirkens ældste fester. De gamle tra-

ditioner var bygget op omkring en aftensgudstjeneste, hvor der fandt en 

forbøn sted for alle de døde og levende, hvorefter menigheden gik i proces-

sion ud på deres kæres grave og ofrede brød samt tændte lys på gravene. 

Et vigtigt led var desuden den stadige klokkeringning – givetvis for at holde 

det dæmoniske borte. 

 Reformationen slog imidlertid ned på alt dette med sin kritik af fore-

stillingen om både skærsilden og helgendyrkelsen. I det meste af Nordeuro-

pa visnede de gamle skikke derfor. Allesjælesdag afskaffedes allerede i  

1500-tallet, mens Allehelgensdag fortsatte som helligdag frem til 1770. Der-

efter flyttedes fejringen heraf til den 1. søndag i november.  

 Halloween (All – Hallows – Even) er den skotske udgave af Allehel-

gen, som fejres om aftenen den 31. oktober inden selve dagen. Den er i de 

senere år også kommet på mode i Danmark og kendes vel bedst i sin ameri-

kanske form. Halloween er en aften, hvor man kalder ”trolden ved navn”. 

Man maner det onde frem, men i karikeret udgave, så det bliver tydeligt, at 

det onde ikke bør have magt. Formålet er intet mindre end at gøre grin 

med døden og de onde magter, så de mister deres indflydelse på livet. Det 

onde skal nemlig have det modsatte af respekt – det er en gammel kristen 

holdning. Der festes og larmes og tændes lys, så det onde bliver bange. Jo 

grimmere kostumerne og udtryksformerne er, desto bedre! De mest ud-

bredte halloweentraditioner er fremstilling af græskarlygter samt udklæd-

ning i heksekostumer og selvlysende skeletter, flagermus og edderkopper, 

men mindre kan også gøre det. 

 Just fordi Allehelgensaften og -dag falder den 31. oktober og 1. no-

vember, så er dagen i den evangelisk–lutherske kirke også blevet brugt som 

en markering af, at den dag i 1517 slog Luther sine berømte teser op på 

kirkedøren i Wittenberg. Handlingen satte skred i reformationen, for i de 

kommende årtier dannede store befolkningsgrupper inden for den katolske 

kirke nu egne kirkesamfund. Også på den måde er dagen blevet fejret. 

 

I Venø Kirke holder vi Allehelgensgudstjeneste søndag den 3. november 

kl. 19.30. 

 

/ 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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”MELLEMRUMSPRÆST” 

Nina Dyrhoff Nyegaard, der er sognepræst i Søndbjerg og Odby kirker på 

Thyholm, er blevet tilknyttet Struer sogn med 40 % af sin stilling, så er hun 

nu en af Struers fire præster, og som sådan vil hun med mellemrum stå for 

søndagsgudstjenesten på Venø, når den stedlige sognepræst har ferie eller 

har en friweekend. Nedenfor har Nina skrevet lidt om sig selv.  

/ Per Mikkelsen 

 

”Vil du ikke give en kort præsentation 

af dig selv?” Spørgsmålet burde være 

så nemt at besvare. Så nemt i forhold 

til fx at skulle skrive en prædiken og 

så er det alligevel noget af det mest 

vanskelige for hvem er man egent-

lig? Det bliver hurtigt blot en oprems-

ning af ens liv, og det er da ærligt talt 

lidt kedeligt at læse for andre, når 

man blot er et ganske almindeligt 

menneske, der hverken har X-faktor 

nok til at deltage i alskens reality- 

shows eller har gjort sig uheldigt eller heldigt bemærket på anden vis, men 

bare har levet som mennesker nu engang gør.  

 Og så lå det måske alligevel ikke helt i kortene, at livets veje skulle 

føre mig helt ud vestpå til et sted jeg for to år siden ikke anede eksisterede – 

Thyholm. Men en dag for knap to år siden, hvor jeg lige havde færdiggjort 

mine studier på teologi i København og nu befandt mig på Pastoralsemina-

riet, faldt jeg over et stillingsopslag, der lød spændende – også selvom det 

viste sig at være 375 km fra København, hvor jeg havde nydt de sidste fem 

år i storbyens charmerende larm og herlige studiemiljø. Og 218 km fra 

barndommens forjættede tid i ”ghettoen” Vollsmose i Odense, og hvor jeg 

efter gymnasietiden arbejdede nogle år i Magasins cafeteria og tog en ba-

chelor i nordisk på Syddansk Universitet inden jeg begyndte at læse teologi.  

 Men naturen, Limfjorden, klitterne, tænkte jeg, godt kunne konkurre-

re med storbyens fristelser, for hver gang muligheden bød sig mens jeg bo-

ede i Odense og København tog jeg rulleskøjterne eller løbeskoene på for 

at løbe væk fra trafikosen og menneskemængden. Og det har da heldigvis 

vist sig ikke at være så svært, som man måske kunne tro at omstille sig til 

livet med køer i baghaven i stedet for køer i butikkerne eller på cykelstierne. 

 For efter godt halvandet år som sognepræst i Søndbjerg-Odby på 

Thyholm og ungdomspræst i Struer provsti ser jeg frem til nu i stedet for 

ungdomspræstedelen at skulle være almindelig præst i Struer og derfor og-

så af og til at skulle besøge Danmarks mindste kirke på Venø.  

/ Nina Dyrhoff Nyegaard 

. . . 

HØSTGUDSTJENESTE 

Indsamling og bortlodning af 

høstofre gav i alt kr. 4.075, som 

gives til Julehjælpen i Struer kom-

mune. 

 Tak for det flotte beløb, 

som vil kunne hjælpe flere familier 

med at få en god jul. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen  Nina Dyrhoff Nyegaard 

Arkivfoto: 
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DET  SKETE 

SPEEDBÅDSCERTIFIKAT 

Søndag den 8. september var ”store eksamensdag” for syv kommende 

speedbådsførere.  

 En censor fra Skive var rekvireret til at afholde prøven, som bestod i 

en praktisk del med kontrol af bådens udstyr, manøvre i havnen, mand over 

bord manøvre, stop manøvre og 8-tals manøvre. Derudover en mundtlig 

overhøring om søvejsregler som vigepligt, nødsignaler, afmærkninger m.v. 

Der skulle også vises færdigheder i basale knob og stik. 

 Forberedelse til prøven foregik ved selvstudie og øvelse på fjorden. 

Kursisterne var (fra venstre på billedet): Dennis Borbjerggaard, Morten 

Askanius, Karl Askanius, Klaus Nyby (bagved), Knud Overgaard, Kurt 

Staunstrup og Vibeke Borbjerggaard Staunstrup. Alle bestod! 

/ Dennis Borbjerggaard 

Færgetrafik  

i august 

 

 

 

 2013 2012 

Passagerer ........... 29.528..... 25.594 

Personbiler........... 11.690..... 10.808 

Busser .......................... 454........... 498 

Lastbiler ...................... 126........... 144 

Gods (tons) ...................79........... 137 

Cykler .......................1.570........ 1.284 

Campingvogne ...........46.............. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træskibssejladsen, Limfjorden rundt,  

sejlede fra Struer i smult vande. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Dennis Borbjerggaard 
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MÅNEDENS KUNSTNER: PER VESTERGAARD 

Månetræ 

Snart nærmer tiden sig, hvor træerne mister deres blade, og hvor det bliver 

koldt og mørkt. Dette har dog også sin skønhed.  

 Motivet har jeg set en måneklar aften, hvor fuldmånen stod op over 

Venø Bugt, og kastede sit blege skær på det bladløse ensomme træ. 

/ Per Vestergaard  

 

 

 

VENØ  KUNST 

ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

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 
 

Åbningstid fra den 21. oktober 
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 lørdag aften 
fra kl. 17:30-21:00. 

 
Menu i oktober:  
Venøbøf kr. 165 

Venøbøf og pandekager m/is kr. 200 
 

Husk bordbestilling.  
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKETE 

OMSTILLING PÅ VENØ 

Det er endnu en gang lykkedes at få 

Venø sat på landkortet med en positiv 

historie . 

 Denne gang takket være Skafti 

Halldórsson fra ProEnergi i Struer, der 

tilmeldte Venø til DR P4 og dagbladet 

Informations konkurrence: Den store 

omstilling - Hvad gør vi nu? 

 Skafti Halldórsson forklarede P4-

lyttere om projektet og stillede op hos 

DR i Holstebro med en mindre plan-

cheudstilling og en miniudgave af in-

formationstavlen på Kleppen. 

 Det blev til en flot plads i semifi-

nalen, hvor vi var blandt de tre bedste 

til grøn omstilling i Midt- og Vestjyl-

land. 

 Fra DR’s 9 regioner indkom 380 forskellige eksempler på grøn omstil-

ling. Der er blevet lagt mærke til venøboernes vilje til at tage ansvar for eget 

energiforbrug, så nu bliver det spændene at se, hvor langt vi er kommet. 

 Derfor vil vi gerne bede alle venøboere om at udfylde vedlagte ener-

giregisteringsskema og aflevere det i udfyldt stand til Morten Gjern senest 

lørdag den 5. oktober. For ulejligheden får I en flaske rød- eller hvidvin. 

/ Energigruppen – Morten Gjern 

 

 

 

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Karen Damgaard 
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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 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 

GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling torsdag  

den 24. oktober kl. 19.30 i Havnehuset.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskabet 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Vedrørende pkt. 6: På valg er Jesper Olesen, Søren Hindkjær, Uffe Lundby 

(modtager ikke genvalg) og Aase Askanius. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

KONTINGENTBETALING 

Alle medlemmer af VenøBoen har i september måned modtaget et indbeta-

lingskort til den årlige kontingentopkrævning. Er du endnu ikke medlem og 

gerne vil støtte VenøBoens arbejde, kan du tage kontakt til foreningens 

kasserer Søren Lang Hindkjær på tlf. 97 86 84 00 eller soeren@venoe.dk 

 VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø som et velfunge-

rende helårssamfund.  

 

Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx nævnes: 

 Årlig strandrensning 

 Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd 

 Venø udviklingsplan 

 Venøs hjemmeside venoe.dk 

 Repræsentant i færgeudvalget for Venø Færgefart 

 Regelmæssige møder med Struer Kommune 

 Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er 

bindeled til Folketingets udvalg for småøer 

 Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur. 

 

Både fastboende venøboere og sommerhusejere kan blive medlem af  

VenøBoen og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. Og husk at du 

som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk-mailadresse. 

/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær 

DET  SKER 
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DET  SKETE 

EN REJSEBESKRIVELSE: 3. OG SIDSTE DEL 

I Nepal er bjergene som de lokale: stolte, stærke og hemmelighedsfulde. De 

skal ses og vandres i, og det må anerkendes, at Himalayabjergene er lan-

dets skønhed.  

 Bjergene, her iblandt verdens højeste Mt. Everest på 8848 meter, har 

en sær, næsten magisk tiltrækningskraft på mennesker; alt bliver ligesom 

sorteret og træder tydeligere frem for én, når man vandrer, og synet af sne-

klædte toppe gør en bevidst om naturens formåen. Der er ikke meget, vi 

kan gøre, og det oplevede jeg, underligt nok, gør én tryg.  

 Vi er nu halvvejs i vores Nepalbesøg og foruden ni dages vandring i 

Annapurna regionen (op kl. 6, 7-8 timers vandring og så ende dagen med 

te ved ildstedet i et lokalt køkken), skal vi gennemgå 10 dages intensivt me-

ditationskursus i en meditationsteknik, Vipassana, der blev opfundet og 

praktiseret af Buddha.  

 På dagen kurset slutter, flyver vi til Danmark. Derfor bliver kurset en 

mulighed for at tænke over og evaluere de fem måneder, der er gået, siden 

jeg kom til Asien.  

 Jeg tror, jeg ankommer til Kastrup brunere, klogere og mere ydmyg 

overfor verden, som den åbner sig for mig, med en tømt konto, en tungere 

taske og et fyldt kamera.  

/ Sofie Damgaard 

RIISVEJ HYGGER! 

For vist andet år gennemførte 

Riisvej-beboerne "gadefest". Hyg-

geligt så det i hvert fald ud, da 

VenøPosten kom forbi om efter-

middagen. 

 Martin Pedersens bil bestod 

"pløk- og bardunprøven"! 

/ VenøPosten - red. 

 

 

Foto: Sofie Damgaard 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

HAVNEHUSET I VINTER 

Tak til Peter Henriksen for 3½ års indsats på  

havnen og i Havnehuset. Vi ønsker ham held  

og lykke fremover! 

 Vi står nu foran en overgangsperiode frem 

til den 1. april 2014, inden Vibeke Staunstrup overtager driften i Havnehu-

set. Huset ønsker vi åbent og i brug vinteren over.  

 I oktober går en gruppe frivillige sammen med bestyrelsen i gang 

med at gøre klar i butik og café. Der stiles mod åbning lige efter efterårsferi-

en. Åbningstiderne bliver mandag-torsdag kl. 16:00-18:00. Caféstuen med 

plads til 50 personer og køkken kan lejes, både med og uden beværtning. 

Beværtningen står Vibeke for.  

 Ret henvendelse til Mogens Askanius, tlf. 40 35 84 55, hvis du ønsker 

at leje huset. Prisen for et aftenarrangement uden beværtning er 500 kr. 

 Venø Borger- og Grundejerforening har i forbindelse med forenin-

gens nedlæggelse doneret sin kassebeholdning til Venø Havn til brug til en 

informationstavle om Venø på havnen - det takker vi for.  

 

Bøjeplads 

Ligeledes takker vi Kirsten Venø Knudsen for igen at stille en mark til rådig-

hed for opbevaring af bøjer. Opsamlede bøjer kan lægges på havnens 

nordside ved efterskolens hus. Vi sørger for at få dem derfra.  

 Tak til alle jer, der samler bøjerne op på jeres gåture og derved er 

med til at holde strand og skov præsentable. 

 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

VENØ FÆRGENS KØLHALING 

2014 

Vanen tro, skal Venø Færgen en gang 

årligt tages ud af driften med henblik 

på service og opretholdelse af diverse 

godkendelser til passager drift.  

 I 2014 har vi lejet tonnagen fra 

Fur færgeri, således at kølhalingsperio-

den ikke får indflydelse på trafikken til 

og fra Venø. Med andre ord udvider vi 

kapaciteten fra 14 til 30 biler pr. tur og 

ingen vægtbegrænsninger.  

 Perioden er ikke fastlagt endnu, 

men forventes at være en gang i løbet 

af april/maj måned. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

HJÆLPENDE HÆNDER 

Kære venøboere 

Jeg vil gerne invitere de øboere, 

der har lyst til at give en hjælpen-

de hånd i Havnehuset hen over 

vinteren, på en kop kaffe tors-

dag den 10. oktober kl. 19:30 

i Havnehuset.  

 Formålet er at tale om, 

hvordan vi sammen kan få kio-

sken til at fungere frem til den 1. 

april 2014.  

 Alle er velkomne, uanset 

hvad I har at bidrage med.  

 På glædeligt gensyn!  

/ Vibeke Borbjerggaard 

Staunstrup  

 

 

 

 

 

 

 

 

SVØMNING 

Svømmesæsonen er kommet 

godt i gang efter ferien.  

 Venø GIF har lejet hele 

svømmehallen lørdage mellem kl. 

13:00 og 13:40, så har du lyst til 

at svømme, skal du blot møde op 

i svømmehallen. Venø svømning 

er for alle aldersgrupper, og vi har 

både det lille varme og det store 

bassin til rådighed.  

 I efteråret er der svømning 

disse lørdage: 

 Den 5. og 26. oktober  

 samt den 2., 9., 16. og  

 23. november 

 

/ Venø GIF  

– Søren Lang Hindkjær Foto: Jan Bendix 
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MUSIK 

VENØ MUSIKFORENING 

Klaverkoncert søndag den 27. oktober kl. 15:15 på Venø Efterskole. 

 Pianisten Eriko Murakami er født i Japan og uddannet fra Kyoto City 

University of Arts and Music. Desuden har hun studeret i Berlin og bor nu i 

København. Hun har vundet et utal af nationale og internationale konkur-

rencer. Desuden har hun været med i flere radio- og tv-optagelser, bl.a. fra 

Japan, Tyskland og Portugal. 

 Siden 2007 har Eriko Makimura været medlem af European Chamber 

Music Academy (ECMA). I 2008 grundlagde hun ”Eriko Murakami & Co.”, 

som er et solo- og kammermusik netværk, der også tilbyder musikundervis-

ning for unge talenter og master-classes for professionelle. I 2009 blev hun 

musikalsk leder af ”Den Collinske Gaard”, et kunst- og udstillingscenter i Kø-

benhavn.  

 Der er ingen tvivl om, at denne unge, dygtige, japanske pianist er 

noget ud over det sædvanlige, og det kan man forsikre sig om ved koncer-

ten den 27. oktober i efterskolens sal. Her vil hun spille en klaverkoncert, 

som hun kalder ”Dies Irae” (Vredens dag). Den består af 7 avantgarde kla-

verstykker, som refererer til de såkaldte 7 dødssynder: Hovmod, griskhed, 

nydelsessyge, misundelse, frådseri, vrede og ladhed! 

 Programmet er: 

 Erik Satie: Gnossiennes 

 Samuel Barber: Hesitation Tango 

 John Cage: Bacchanale for Prepared Piano 

 Frederic Rzewski: Winnsboro Cotton Mill Blues  

 Sergei Prokofiev: The Dance of The Knights from Romeo and Juliet 

and more. 

 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

JULEJAZZ PÅ NØRSKOV 

Vi fortsætter den gode og varierende musikstrøm, der har været på Venø i 

2013 og inviterer hermed 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. På gensyn!  

/ Venø Musikforening – Marianne Pedersen 

 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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ELEVBESØG HOS VENØBOERE 

Det er igen tid for den mangeårige tradition med elevbesøg i hjemmene på 

Venø. Det er i efterskolekredse et helt enestående arrangement, hvor  vi 

hvert år har fået meget begejstrede elever hjem, og mange positive tilken-

degivelser fra venøboerne. Derfor håber vi på jeres velvillighed til at genta-

ge succesen med Venøkaffe, hvor eleverne kommer på besøg hos jer. 

 Derfor vil vi være meget glade, hvis I tirsdag den 8. oktober kl. 

19:30-21:00 vil åbne jeres hjem for vores elever til lidt hyggeligt samvær.  

 Tilmelding til arrangementet kan ske til Mette Jaffke på tlf. 23 27 22 

99 eller på mail: mettejaffke@hotmail.com senest fredag den 4. oktober. 

Når I tilmelder jer, vil vi gerne vide, hvor mange elever, I vil have besøg af.  

/ Venø Efterskole — elever og medarbejdere 
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Tirsdag den 19. november er der som bekendt valg til kom-

mune og region. Traditionen tro, så vil valgtemaet blive sat  

på dagsordnen på Venø. 

 Venø Efterskole og VenøBoen har i samarbejde planlagt 

valgmøde, hvor kandidater fra nogle af de opstillede partier til valget til 

Struer Byråd er inviterede.  

 Valgmødet finder sted i Foredragssalen på Venø Efterskole lørdag 

den 16. november kl. 15:15 og vil blive nærmere omtalt i november-

nummeret af VenøPosten. 

 VenøPosten vil i det samme nummer bringe politiske udtalelser fra de 

partier, der måtte ønske at fremlægge deres politik bladets i spalter. 

 Nedenfor er Struer Kommunes officielle information om, at det er mu-

ligt at brevstemme fra Venø. I lighed med tidligere valghandlinger er der 

den 12. november afsat et par timer til formålet.  

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

BREVAFSTEMNING 

Byrådet har besluttet, at vælgere  

på Venø skal have mulighed for at 

brevstemme til Byråds- og Regionsrådsvalget den 19. november. 

 Folkeregisteret er derfor tilstede, så du kan brevstemme på Venø Ef-

terskole tirsdag den 12. november kl. 17:00-19:00. 

/ Struer Kommune — Susanne Mortensen 

DET  SKER 

FARVEL OG TAK 

Da vi fraflytter Venø den 30. sep-

tember for at flytte til Silkeborg og 

begynde et nyt kapitel i vores liv, 

vil vi gerne takke for 6 dejlige år 

på Venø. Det har været berigen-

de at være en del af livet på Venø, 

og vi har nydt de mange traditio-

ner og det rige foreningsliv øen 

har budt på.  

 Udsagnet fra en tidligere 

efterskoleelev "En gang i livet altid 

i hjertet" gælder ikke kun for efter-

skoleeleverne - vi tager også her-

fra med en følelse af altid  at kun-

ne komme tilbage og nyde øen 

og samværet med alle Jer der bor 

her. 

/ Mange kærlige hilsner fra 

Sigrid, Martinus, Helle og  

Erik Poulsen 
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5. oktober  Aflevering af forbrugsskema til Energigruppen 

6. oktober kl.10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

8. oktober kl. 19:30 Venøkaffe: Efterskoleelev-besøg hos venøboerne 

  (tilmeld. 4/10) 

10. oktober kl. 19:30 Møde om hjælp til Havnehuset - i Havnehuset 

13. oktober kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

20. oktober kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

22. oktober kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i præstegården 

24. oktober kl. 19:30 VenøBoen afholder generalforsamling, Venø  

  Efterskole 

25. oktober kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

27. oktober  kl.14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Nina Dyrhoff  

  Nyegaard 

27. oktober kl. 15:15 Klaverkoncert, Venø Efterskole 

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

 

Lektiecafé: Den 7., 21. og 28. oktober kl. 16:15 

Venø Svømning: Den 5. og 26. oktober 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  OKTOBER 

 
 
 
 

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

senest den 23. oktober 
 

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 


