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VENØ  KIRKE 

AT VÆRE SKABT I GUDS BILLEDE 

Forfatteren Vibeke Arndal har i Ambrosiuseventyret fra 2003 skrevet en lille 

sanset fortælling, som handler om pigen Sybille. Hun er et hittebarn, der 

som spæd pludselig lå udenfor herregårdens dør en tidlig morgenstund, da 

køkkenbestyreren, Maren, skulle ud efter æg. Et lidt pudsigt barn var hun, 

Sybille, med et særpræget udseende. Hun havde bl.a. klumpfod. Men det 

var en gåsefod, lærte hun kærligt at kalde den af herregårdsfruen, Karen 

Brahe, der ved hjælp af sit eget gode eksempel i de følgende måneder og 

år sørgede for, at alle på herregården behandlede Sybille ordentligt og 

godt. Faktisk var hun blevet forkælet på en god måde siden den morgen, 

hun lå på trappestenen.  

 Hun er blevet sendt til os, sagde herregårdsejerinden, og så sagde 

alle de andre ansatte også det. Moderen var sikkert en fordrukken vaskeko-

ne, tænkte de, men hendes far kunne jo være hvem som helst, både konge 

og prins, sagde de til hinanden, så alle behandlede Sybille med respekt og 

som en slags kongelig. Hun var ganske speciel, sagde de. Og sådan levede 

Sybille sine første mange år indtil en dag, hvor en fornem herre ankommer 

til herregården i sin karet for at se på herregårdsfruens berømte bibliotek. 

Sybille følger i skjul efter den fornemme fremmede og ser, hvordan hendes 

frue, Karen Brahe, lukker det ene bogskab op efter det andet for den frem-

mede, Hr. Stockfeldt, der forbløffes over de skønne og eftertragtede bøger, 

som herregårdsfruen ejer. 

 Pludselig hører Sybille Hr. Stockfeldt spørge: ”Hvem var det grimme 

barn ude på gårdspladsen?” Han tager Sybille for et tyende, hvad hun jo for 

så vidt også er. Men Sybille hører Karen Brahe sige: ”Grimme barn! Sybille er 

den smukkeste lille sjæl, jeg nogensinde har set, klar som en diamant under 

vand!”  

 For Sybille bliver denne ordveksling på en måde selve sandheden. 

Men først brækker virkeligheden for hende så at sige over i to stykker. Hun 

lister ubemærket ud af stuen og halter hurtigt ned til bækken og læner sig 

ud for at se sit eget spejlbillede. Hun har altid været fuldt tilfreds med sit 

udseende af den simple grund, at det var hendes. Sine små tykke hænder 

kunne hun li’, fordi de var hendes. Sit rugbrødsfarvede hår kunne hun li’, 

fordi det var hendes. Sine tætsiddende øjne og sine efter hendes egen me-

ning smukt spidse rævetænder kunne hun li’, fordi de var hendes. Selv sin 

gåsefod holdt hun af, fordi den var hendes. Hun havde aldrig forestillet sig, 

at andre kunne se på hende på en anden måde. 

 Men den rige fremmede, Hr. Stockfeldts, ord rammer hende som et 

øksehug, der deler hende i to personer. En person set indefra, som hun 

godt kender, og en person set udefra, som hun slet ikke kender. Spejlbille-

det i vandet forvandles fra det kendte sympatiske billede, hun har af sig 

selv, for hun opdager nu, at hun måske i virkeligheden er grim!  

 Tildragelsen bringer Sybille ud i en flerårig voldsom krise, men hun 

overvinder den, ikke mindst fordi hun gennem sin plejemor, herregårdsfru-

en Karen Brahe, har lært at se sig selv som en, der er skabt i Guds billede. 

Ganske uanset sine vanskabte lemmer.  

/ 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 

 

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 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTGILDE 

Søndag den 21. september blev der afholdt høstgudstjeneste i Venø Kirke. 

Børnene spillede igen en aktiv rolle. Med præsten i spidsen bar de høstga-

verne ind i kirken.  

 Traditionen tro fortalte Per Mikkelsen et eventyr/sagn – i år om kong 

Arthur – og børnene lyttede intenst med – ingen albuer i siderne på hinan-

den, ingen drillerier – man kan se, at de er med i gudstjenesten, der synges 

med og der er deltagelse i både Fadervor og Trosbekendelsen. 

 Da præstegården stadig har håndværkere i forbindelse med ombyg-

ning, havde Nørskov vist den altid store gæstfrihed, at vi kunne benytte 

gildesalen. Stor tak herfor!  

 Vibeke Borgbjerggaard Staunstrup havde lavet en lækker buffet, som 

de voksne sad længe over. Børnene kunne hurtigt blive færdige og de løb 

ud i det gode vejr og legede på gårdspladsen. Legen blev dog afbrudt, da 

vi skulle til lotteriet med de mange høstgaver. Der skulle sælges lodder. Ja, 

der skulle også købes lodder, som hurtigt var udsolgte.  

 Da gaverne var udloddet og pengene talt op, havde det samlet givet 

kr. 5.000. Et beløb som går til julehjælpen i Struer Provsti, som omfatter Stru-

er Kommune. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

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 

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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FISK  OG  SKALDYR 

Pighvar – klar til mærkning – det orange 

mærke er forsynet med data til identifikati-

on. 

Ole har fået en moderfisk i nettet. 

25.000 VACCINERES PÅ VENØ 

Det er sæson for over 65-årige at blive vaccineret i oktober, men at det også 

gælder bestanden af pighvar og skrubber på Venøsund Fisk og Skaldyrs 

anlæg på sydspidsen af Venø var ikke gået op for redaktionen. Først da fi-

skemester Ole Borbjerggaard gjorde opmærksom på, at ”vibriose” er en så 

farlig fiskesygdom, at alle de opdrættede fisk skal vaccineres, inden de sæt-

tes ud til forhåbentlig glæde for fritidsfiskerne.  

 Hvert år betaler fritidsfiskerne gennem deres fisketegn hver 300 kr. til, 

at der kan gennemføres dyrkning af fiskeyngel og efterfølgende udsætning 

i farvandene rundt om de danske kyster. 

 Det har i år indtil nu betydet, at mere end 1.200 fiskeyngel er sat ud i 

Limfjorden ved Thisted, 14.000 ved Sønderborg, 6.500 ved Vedbæk, 2.000 

ved Karresbækminde og 6.500 i Roskilde Fjord. Alle er de opvokset på 

Venø, som de forlader, når de er nået 3-5 cm-”alderen”. 

 Pighvarynglen forsynes yderligere med en mærkning, der - ligesom 

for fugle - gør det muligt at følge deres færden efter udsætningen.  

 Som bekendt deltager Venøsund Fisk og Skaldyr i et treårigt projekt-

forløb med opdræt af østers. Det sker blandt andet ved, at larver sætter sig 

på muslingeskaller og vokser ud derfra. Ole fortæller, at østersopdyrkningen 

er uhyre følsom over for temperaturer og ikke mindst fodermængder. For 

lidt foder eller forkert tidspunkt for flytning fra bassin til fjorden medfører 

død. Ole giver som eksempel, at den opdyrkning, der i 1930-erne fandt sted 

i Klovvig formentlig mislykkedes, fordi der var udsat mere yngel, end Klovvig 

kunne give næring til. Ole mener, at Klovvig har noget nær de bedste op-

vækstbetingelser for østers. 

 Venøsund Fisk og Skaldyrs fremtid er afhængig af, at der fortsat kan 

findes finansiering af opdyrkningen af ynglen til glæde for fritidsfiskerne. De 

senere års projektaktiviteter, bl.a. i samarbejde med DTU-Aqua er også med 

til at sikre grundlaget for driften. Projektfinansiering er imidlertid en ubeha-

gelig usikkerhedsfaktor. Den norske leverandør af pighvarlarver er ved at 

lukke ned – ligesom nogle af konkurrenterne. 

 Venøsund Fisk og Skaldyr er en arbejdsplads for fagfolk og forskere 

og et aktiv for Venø – også for turister, der får mulighed for at høre og følge 

fiskenes udvikling og undertiden prøvespise østers for første gang. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Fotos: Jan Bendix 
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”FOKUS PÅ HANDLING” 

Med de tre ord kendetegner Hanne-Dorthe Skjernaa (fotoet) den opgave, 

som hun i løbet af oktober skal i gang med. Hanne-Dorthe er knyttet til Ve-

nøBoens projekt: Venøturisme. 

 ”Sammen med turistaktørerne på Venø og VenøBoen skal jeg have 

lagt en ”køreplan” for mit arbejde. Det tager jeg fat på i oktober gennem 

møder med de enkelte aktører og senere gennem beboermøder. Alle, der 

har lyst til at være med til at udvikle turismen på Venø kommer forhåbentlig 

med i arbejdet. Målet er hurtigt at få søsat nogle af venøboernes idéer fx at 

få ”skruet” salgbare 2-dages temature sammen og få dem markedsført”, si-

ger Hanne-Dorthe. 

 Hanne-Dorthe er 44 år og er cand.phil. fra Aarhus Universitet. I sit 

arbejdsliv har hun været beskæftiget i fag- og dagbladsverdenen og som 

marketingmedarbejder i et rejsebureau. Hanne-Dorthe er ny medarbejder 

hos Venø Bussen og vil som konsulent være til rådighed for Venøturisme-

projektet på deltid.  

 ”Det er et ambitiøst projekt, VenøBoen har taget fat i. Selvfølgelig vil 

det lykkes – og i samarbejde både med Ø-Sammenslutningens turistprojekt 

og Struer Turistforening har vi gode muligheder for at give flere Venø besø-

gende gode oplevelser og få dem til at fortælle andre om det. Venø har 

mange kvaliteter, som turistmål – det gælder store og små seværdigheder, 

natur- og smagsoplevelser”, siger Hanne-Dorthe. 

 Venø byder Hanne-Dorthe velkommen til den styrkede indsats i turis-

mearbejdet. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

NATURPLEJE – VENØBORG OG VENØTÅRNET 

I det fortsatte arbejde med at planlægge Venøtårnets placering har Struer 

Kommune v/ naturmedarbejder Tina Pedersen bistået med udarbejdelsen 

af skitse til naturgenopretning af området omkring Venøborg. 

 Med sensommersolen skinnende fra en skyfri himmel mødtes Tina, 

Erik Sørensen og Askov Boutrup (Venøborg), Per Mikkelsen og Ryan Jensen 

(Venøtårnet) for at tale om de skitserede muligheder. 

 Tina orienterede om det igangværende arbejde med at udarbejde en 

egentlig naturplan for Venø. Naturplanen er en del af en større kommunal 

indsats, hvor Venø er første fase. Tina fortæller, at Venøs mange naturvær-

dier kan tydeliggøres for både beboere og besøgende. På selve Venøborg-

grunden findes spændende planter og buske, som kan komme til deres ret 

– samtidig med, at grunden kan give flere oplevelser til brugerne af Venø-

borg.  

 På mødet drøftedes Venøtårnets placering og stiføringen til tårnet. 

Efterfølgende har Struer Kommune - Plan og Miljø foreslået, at der gennem-

føres ”visualiseringer” af projektet set fra forskellige positioner rundt om på 

Venø og fastlandet. Arbejdet med det er igangsat. Resultaterne bringer vi i 

VenøPosten, når de foreligger. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Pedersen, Askov Boutrup, Ryan Jen-

sen, Per Mikkelsen, Erik Sørensen (forrest 

med ryggen til fotografen). 

Foto: Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Halvbroderen 

af Lars Saabye Christensen 

Forlag: Athene, 2002 

ISBN-13:9788711170403 

 

En roman om en familiens hi-

storie i fire generationer. Inde-

holder livets og skæbnens ho-

vedtemaer: Savn og sammen-

hold, løgn og længsel, kærlig-

hed og kunst. 

 

 

 

SLUT PÅ FJERDE SÆSON 

Efteråret nærmer sig med raske skridt, vi er 

ved at lukke ned for vores fjerde sæson.  

 Vi har nydt en dejlig lang varm som-

mer, sammen med turister fra udlandet og 

Danmark.  

 På Venø Klit Camping går det godt. Vi 

kan med glæde se, at korttidscampister både fra udlandet og Danmark 

kommer tilbage år efter år. 

 Fastliggerne på Venø Klit Camping har ydet en fantastik indsats siden 

vi overtog Venø Klit Camping. Det kan vi nu se resultaterne af. Uden jer 

havde vi ingen campingplads haft. Korttidscampisterne og turisterne roser 

vores campingplads. 

 En del af turisterne har været på campingpladsen for år tilbage. Når 

vi så får besøg af dem, roser de os, fordi vi holder pladsen så ren, pæn og 

ryddelig. 

 Vores toiletter bliver betragtet som offentlige, selv om det er en privat 

campingplads, og dette forårsager, at vi har rigtig mange besøg af turister i 

løbet af en sæson. Heldigvis har vi et hold pensionister, som sætter en ære i 

at holde vores toiletter rene. 

 Vi har efterhånden fået lavet nogle udvalg (man skulle tro det var 

Folketinget, men her fungerer det): Broudvalg, legepladsudvalg, græsud-

valg samt hækklippere. Udvalgene styrer det daglige arbejde. 

 Når jeg, som næsten kun har været her i weekenderne i år, kommer 

kørende oppe fra bakken ned mod Venø Klit Camping, og ser de nyslåede 

græsarealer. Hække der er klippet. Toiletterne, der dufter dejligt rene. Gård-

pladsen, der er ren og pæn og fyldt op med dejlige sommerblomster og 

korttidscampister og fastliggere, der sidder og hygger sig, så fyldes jeg med 

stolthed og glæder mig over, at vi er nået så langt, som vi er. Med gensidig 

respekt og arbejde kommer man rigtig langt. Tusind tak for en dejlig sæson. 

/ Venø Klit Camping — Margaret Langemose, formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Magaret Langemose 
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DET  SKER 

GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling  

tirsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Havnehuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt. 

 

Vedrørende punkt 6: På valg Karin Christensen, Bodil Anker-Møller og An-

ker Frimodt Jensen (ingen modtager genvalg). 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

KONTINGENTOPKRÆVNING 

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 

 Projektansvar for Venøtårnet og Venøturisme 

 Venøs hjemmeside www.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 Ve-

nøBoen og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. For fastboende 

medlemmer videresendes kr. 50,- som kontingent til Ø-sammenslutningen. 

Medlemmer der ikke er bosat på Venø får VenøPosten tilsendt med posten 

hver måned, hvis der er mindst to betalende medlemmer i husstanden.  

 Husk at du som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk mail-

adresse. 

/VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

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:  
 

Uge 40-42: 
Lukket 

 
Uge 43-44: 

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

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
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 
 

Vi holder åbent følgende lørdage:  
den 4., 11. og 18. oktober  

fra kl. 17:30-21:00. 
 

Menu: Venøbøf & pandekager m/is 
kr. 200,- p.p. 

 
Bestil venligst bord. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKER 

Færgetrafik  

i august 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 25.326 .... 29.528 

Personbiler .......... 10.568 .... 11.690 

Busser ......................... 418 .......... 454 

Lastbiler ...................... 180 .......... 126 

Gods (tons) ................ 205 ............. 79 

Cykler .......................... 968 ........ 1570 

Campingvogne ........... 22 ............. 46 

 

 

 

 

VENØ CAFÉ  

OG HAVNEKIOSK 

Jeg har valgt at holde helt lukket 

de første tre uger i oktober. 

 Familien trænger til en lille 

ferie og almindeligt samvær, før 

jeg åbner op for efterårs-/vinter 

sæsonen. 

 Her vil der være åbent tirs-

dag til fredag fra kl. 16:00 til 

17:30. På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk  

— Vibeke Borbjerggaard 

Staunstrup 

 

 

FREDAGSKLUBBEN  

I OKTOBER 

Det er den 31. oktober, der 

igen er fredagsklub. Husk at se 

efter opslag på færgen, så du 

kommer til rigtig tid og rigtigt 

påklædt.  

 God fornøjelse! 

/ VenøPosten — Red. 

 

VENØ SVØMNING 

Svømmesæsonen er kommet godt i gang efter ferien og der  

er plads til flere venøboere i bassinet. Så har du lyst til at  

svømme, skal du blot møde op i svømmehallen lørdag kl. 

13:00, hvor Venø GIF har lejet hele svømmehallen.  

 Venø svømning er for alle aldersgrupper, og vi har både det lille var-

me og det store bassin til rådighed. I efteråret er der svømning disse lørda-

ge mellem kl. 13:00 og 13:40: 

 Den 4. og 25. oktober 

 Den 1., 8., 15. og 22. november 

/ Venø GIF — Søren Hindkjær 

 

 

112-FØRSTEHJÆLPERORDNING PÅ VENØ 

Tilbage i 2012 blev der etableret en 112-førstehjælperordning 

på Venø i samarbejde med Region Midtjylland og Struer Kom-

mune.  

 112-førstehjælperordningen er en del af det samlede 

akutte præhospitale beredskab, der også omfatter ambulancer, lægeambu-

lance og lægehelikopter. 112-førstehjælperordningen fungerer ved, at et 

korps af frivillige 112-førstehjælpere bliver tilkaldt via SMS fra regionens 

vagtcentral (som modtager alle opkald til 112), hvis der er mistanke om 

hjertestop. 112-førstehjælperne henter hjertestarteren og begiver sig til den 

adresse, der er blevet oplyst i SMS’en fra Vagtcentralen og giver førstehjælp, 

indtil anden hjælp når frem. Netop i tilfælde af hjertestop er det altafgøren-

de for udfaldet, at der ydes førstehjælp med bl.a. hjertemassage inden for 

de første minutter efter, en person er faldet om. 

 For at være en del af 112-førstehjælperkorpset skal man på et årligt 

genopfriskningskursus, som i år finder sted den 11. november (der udsen-

des invitationer direkte fra Region Midtjylland til korpsets medlemmer). Er 

du interesseret i at være en del af 112-førstehjælperkorpset på Venø, kan 

du rette henvendelse til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 for yderligere 

information. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

VENØS HJERTESTARTER 

Hjertestarteren er taget ned ved kapellet og bliver snarest muligt sat op på 

efterskolens cykelskur. Før dette kan ske skal vi dog have en speciel ”uden-

dørskasse”, som den kan være i, og apparatet skal serviceres med et nyt bat-

teri for at være funktionsdygtigt. Vi kan derfor endnu ikke give en præcis 

dato for, hvornår den er klar.  

/ Venø Efterskole — Nikolai Vangkilde Terp 
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25 ÅR MED Ø-MUSIK! 

Venø Musikforening har i 2014 eksisteret i 25 år, og det skal fejres med en 

jubilæumskoncert den 23. november på Venø Efterskole.  

 Vi synes naturligvis selv, at det er en begivenhed, som er værd at gø-

re opmærksom på , og derfor har vi udarbejdet et lille jubilæumsskrift, som 

vedlægges oktobernummeret af VenøPosten.  

 I forbindelse med foreningens 20 års jubilæum blev foreningens tilbli-

velse fortalt i en folder, så nu – fem år senere – vil vi gerne slå fast: Vi er her 

endnu og vil naturligvis fejre de 25 år.  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

JAZZ PÅ VENØ  

Lørdag den 25. oktober kl. 15:15  

er der igen jazz i Venø Musikforening, 

og vi har valgt at kalde det løvfalds-jazz. 

Det er kendte musikere , især guitaristen 

Jacob Fischer, som har været på øen 

adskillige gange - hver gang med et 

begejstret publikum. Med sig har han Karsten Kristensen på saxofon og 

Thomas Ovesen på bas.  

 Det skal nok blive et brag af en koncert, og som noget nyt vil vi prøve 

at afholde koncert i ”Kartoffelhuset” ved Nørskov – hvis vejret bliver mildt 

efterårsagtigt på denne dag (husk en varm trøje). Ellers har vi mulighed for 

at rykke indenfor! Glæd jer til jazz på en lørdag i oktober. 

/ Venø Musikforeningen — Grethe Munk-Andersen  

 

 

MIT LIV SOM FLYGTNING — NASI HABIBI 

Nasi Habibi kommer på Venø Efterskole torsdag  

den 6. november kl. 19:30. 

 Bogen "Skæbnens spil" med undertitlen "En af-

ghansk kvindes flugt fra ydmygelser og misbrug" blev i 

2012 udgivet af den afghanske flygtning Nasi Habibi. 

 På baggrund af bogen vil Nasi Habibi fortælle om 

sit liv i Afghanistan og flugten til Pakistan og Iran. Om sit liv som flygtning. 

Og om hvordan hun i 1999 ankom til den daværende flygtningelejr i Nr. 

Nissum. Vendepunktet blev, da hun i 2007 mødte Leo fra Fabjerg. Nasi og 

Leo er i dag gift og bor i Fabjerg. 

 Det er samtidig en historie om aldrig at give op, og om at lytte til sit 

hjerte, selv om alle siger det modsatte. En historie om, hvor langt en kvinde 

vil gå, for at beskytte sine børn og finde lykken. Samt om hvor hårdt det er 

at være mønsterbryder. 

 Vi ser frem til en spændende aften, med en lokal forfatter. Entré inkl. 

kaffe og kage: 50,- kr. 

/ Foredragsgruppen — Kirsten Jensen 

 

 

SPOR PÅ VENØ 

VenøPostens forsidefoto er det 

første i en serie med motivet: 

Spor. 

 VenøPostens faste fotograf 

Karen Damgaard indleder serien 

og følger den op. Andre af øens 

fotografer er velkomne til at bi-

drage til serien. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

LÆS VENØPOSTEN  

FØR ANDRE 

Vil du hjælpe med at kuvertere 

VenøPosten til vores udenbys 

læsere? Vi leverer de ca. 45 ek-

semplarer med kuverter, adresse-

sedler og frimærker lige til at pak-

ke. Arbejdet kan udføres samtidig 

med læsning og kaffedrikning. 

 Henvendelse til VenøBoen 

v/ Aase Askanius, tlf. 97 86 80 59, 

askanius@privat.dk. På forhånd 

tak! 

/ VenøPosten — Red. 
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Pres på! 
 

Forfatterlinjen læser op.  
 

Guidet tur.  
 

På spring. 

”RUN” PÅ EFTERSKOLEN 

Den sidste weekend i september har givet travlhed på Venø Efterskole. Lør-

dag havde skolen besøg af forældrene til de nuværende elever, og søndag 

var det Efterskolernes dag, hvor interesserede (og evt. kommende) elever 

inviteres indenfor for at få et indtryk af livet på efterskole. 

 Til venstre er i fotos vist glimt fra weekendens velbesøgte arrange-

menter. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

MOUNTAINBIKETUR I SKOVEN 

Søndag den 14. september var vejret fint og efterårsagtigt.  

 To blomsterpiger, en svampeplukker, en hundelufter 

med hund og otte MTB ryttere drog mod Klosterheden, hvor 

Mikkel Olsen og Minik Villadsen i fin stil fik guidet cykelrytterne 

rundt. Efter en lille pause med kaffe og saftevand, blev en anden rute prø-

vet af, inden næserne (og snuden) atter vendte mod Venø. 

 En fælles afslutning hos familien Brødbæk med kanelsnegle og en 

snak om de herlige timer i skoven rundede turen af. 

/ Venø GIF — Anja Villadsen 

 

 

FREDAGSKLUB 

Fredag den 29. august blev der afholdt kapsejlads og fredagsklub fra Venø 

havn til ankerbøjen ved Strandbjerggård og retur. 

 De deltagende både, to af havnens prægtige skuder, og deres stolte 

ejere, havde en dejlig tur sammen med deres unge besætninger på i alt 

otte Venø børn og en sømandspræst. 

 Der blev spist og drukket af skibskokkens bord, så det var en flok gla-

de og mætte unger, der blev sat i land, hvorefter der blev evalueret på ople-

velserne. 

 Tak til alle for en fin aften.  

/ Fredagsklubben — Morten Gjern 

Foto: Anja Villadsen 

Fotos: Jan Bendix 
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VENØSUND FÆRGELAUG 

Den 30. september ophørte vores tilladelse til at sejle med passagerer, men 

dermed stopper aktiviteterne ikke. Vores 

sejloverdækning skal tages ned og der 

vil blive brug for hjælp til rengøring og 

genindretning af vores færgeskur.  

 Medlemmerne vil blive tilbudt 

foredrag og udflugter i samarbejde med 

Nordvestjysk Fjordkultur i løbet af vinter-

halvåret. 

 Besætningen vil fortsætte træ-

ningssejladserne i forbindelse med ud-

dannelsesprogrammet og der kan sta-

dig optages nye besætningsmedlem-

mer. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

 

ARBEJDSDAG PÅ HAVNEN 

Lørdag den 18. oktober kl. 9:00 er der arbejds-

dag på havnen. 

 Vi begynder med morgenkaffen som sædvan-

ligt og håber, at vejret tillader, at Havnehuset kan 

tjæres færdigt, og at de gamle røde fiskerhuse også kan blive malet færdige. 

Dette er dagsordenen!  

 Der serveres frokost for dem, der holder ud til over middag. Vel 

mødt! 

/ Havnebestyrelsen — Mette Jaffke 

UDSIGT TIL ROTTEPLAGE  

– FJERN DEN 

Den gode sommer har været god 

ved rotterne, så dem er der man-

ge af – og der kommer flere. 

 Struer Kommune har en 

særlig rotteplan, som bl.a. inde-

bærer, at Kommunens beboere 

har pligt til at anmelde, når det 

konstateres, at der er rotter om-

kring os. 

 Benyt Kommunens hjem-

meside, hvor anmeldelse kan ske 

ved selvbetjening   

http://rotteanmeld.struer.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø-PEDELLEN OPLYSER 

Flispladsen nedlægges pr. 1. okto-

ber 2014. 

 Autocamper udlejes i 2015. 

Hør nærmere om vilkår og priser 

ved kontakt til undertegnede.  

/ Ø-pedellen — Mogens Askanius 

Nørskovvej 2, Venø 

tlf. 40 35 84 55 

askanius@privat.dk 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Venøsund Færgelaug 
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1. oktober kl. 19:30 Venøkaffe, efterskoleelever besøger venøboere 

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

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

18. oktober kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn 

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

21. oktober  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

21. oktober kl. 19:30 VenøBoen: Generalforsamling, Havnehuset 

25. oktober kl. 15:15 Jazz på Venø, ”Kartoffelhuset” på Nørskov 

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

31. oktober  Fredagsklub, Børnehuset 

 

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 4. og 25. oktober kl. 13:00 

VENØ  I  OKTOBER 

 
 
 
 

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

senest den 25. 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 


