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VENØ  KIRKE 

AT HUSKE SIT ROLLEHÆFTE 

Teologen og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) vidste god besked 

om fænomenet rollespil. Han foretager et sted i sine værker et tankeeksperi-

ment. Hvis man forestiller sig en skuespillertrup, som har fordelt rollerne 

mellem sig sådan, at en spiller kongen, en anden dronningen, en tredje 

fyrsten, en fjerde bonden, en femte hyrden, en sjette straffefangen osv. Hvis 

man forestiller sig det og derpå videre forestiller sig, at disse skuespillere en 

aften efter tæppefald tror, at de virkelig er de personer, de spiller i stykket. 

Så at den skuespiller, der spiller konge, bliver ved med at gå rundt og tro, at 

han er konge, og den, der spiller hertug, bliver ved med at tro, at han er 

hertug, osv. Hvordan ville man så betragte disse skuespillere? 

 I første omgang ville man vel mene, at de var blevet noget nær van-

vittige alle sammen. De havde i dén grad levet sig ind i deres roller, at de 

troede, at de var ét med dem. Og i næste omgang ville man vel også finde 

dem temmelig komiske? Men, spørger Kierkegaard, hvorfor finder man det 

så mindre komisk, at man ude i livet glider sammen med sin rolle? Navnlig, 

hvis det er en overordnet rolle, én af dem vi i selve titlen har givet forstavel-

sen over. En overtolder, en overlæge, en overkontrollør, en overborgme-

ster, osv. Der er mennesker, der er så glade for deres rolle i det virkelige liv, 

at de ikke bare sætter titlen på deres dør og i telefonbogen, men også øn-

sker at have den stående på deres gravsten, så enhver, der kommer forbi, 

kan se, at her hviler en overtolder og ikke blot en almindelig tolder! 

 Sådan kunne Kierkegaard med sin skarphed hudflette folk, som vi er 

flest, for vi kan komme til at tro blindt på vore roller. Kierkegaard var en me-

ster i sarkasme og ironi, og stødte han på folk, der var så optaget af deres 

egen status, at de glemte det forhold, at vi alle er lige for Gud, så var han 

ikke sen med syrlige udtryk.  

 Men da rollerne øjensynligt er noget påført – og ofte selvpåførte ma-

sker vi bærer – betyder det så, at vi så at sige skal smide vore rollehæfter 

væk? Og give os til at leve et rollefrit liv?  

 Men hertil svarer Kierkegaard klart nej. Han siger et sted nogenlunde 

ordret: ”At elske næsten er, væsentlig at være ubetinget ligeligt til for et-

hvert menneske, men dog just at forblive i sin jordiske forskellighed, som 

den er”. For i den Kierkegaardske teologi, der er det sådan, at ansvaret for 

sig selv, det er ens eget. Det skal ens næste ikke komme at tage fra en. For 

mit ansvar er mit. Næstens ansvar er næstens. Jeg har ikke ansvar for min 

næste. Det har næsten selv. Men jeg har ansvar for mit forhold til min næ-

ste.  

 Denne grundlæggende rollefordeling skal man ikke lave om på. 

/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

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 

Søndag den 11. oktober kl. 10:00 

holdes årets høstgudstjeneste i Venø 

Kirke. Børnene bærer høstgaverne ind  

i kirken. Efter gudstjenesten mødes vi i 

Præstegården til sammenkomst. Karin 

Kristensen og Per Mikkelsen glæder sig 

til at vise, hvordan præsteboligen er 

blevet ”renoveret”. Vi synger sammen, 

og børnene har mulighed for at lege i haven.  

 Vi slutter med et lotteri over de forhåbentlig mange gaver. Pengene 

herfra vil gå til Julehjælpen i Struer Provsti. Sammen med indsamlede beløb 

fra de øvrige kirker i Provstiet kan mange familier på den måde få en bedre 

jul. Alle er velkomne! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre Pedersen 

 

 

NU ER HJERTESTARTEREN   

PÅ EFTERSKOLEN 

Hjertestarteren, der tidligere hang ved 

kirken, er nu sat op ved efterskolen. 

Hjertestarteren hænger på den nordlige 

gavl af cykelskuret/pedelværkstedet.  

 Trygfonden har doneret penge  

til et udendørs skab, så hjertestarteren 

er tilgængelig døgnet rundt. Når skabet 

åbnes, går en alarm i gang. Det er kun 

en akustisk alarm i skabet, det er ikke en 

alarmering til 112.  

 Udover et godt team på øen, der 

tidligere er blevet uddannet i brugen af 

hjertestarter, har alle ansatte på efter-

skolen fået et hjerte-/lungekursus, der 

også indeholder brug af hjertestarter. Vi håber ikke, at I nogensinde får 

brug for den, men nu ved I, hvor den er! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Vangkilde Terp 

 

 

VENØS SVAMPE 

Henover årsskiftet 2014/15 bragte VenøPosten karak-

teristiske eksempler på øens svampe. Karen Damgaard 

fotograferede og Søren Baggesen gav en kort beskri-

velse. VenøPosten har samlet eksemplerne, som er 

gengivet på forsiden. Plakat i A3 format er vedlagt  

som tillæg. 

/ VenøPosten — Red.  

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, Strømmen 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 

Foto: Nikolai Vangkilde Terp 

Foto: Jan Bendix 
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Fire af Venøs piger er udenlands 

på studieophold i vinterhalvåret. 

Det er Viktoria Bjerre Jensen 

(Brasilien), Nina Frimodt Jensen 

(Frankrig), Karen Damgaard 

(Frankrig) og Johanne Bendix 

(USA).  

 VenøPosten har bedt dem 

om at skrive om oplevelser fra 

deres nye verden, hvis lysten 

”stikker” dem.  

/ VenøPosten — Red. 

UDLANDSKORRESPONDENTERNE 

BRASILIEN KALDER 

Jeg tog af sted til Brasilien 

fra Københavns Lufthavn 

den 18. august som Rotary 

udvekslingsstudent. 

 Jeg har ikke været 

her i så lang tid, endnu, 

men har allerede været til 

et Rotary møde, mødt en 

masse nye mennesker,  

gået i skole, har været til 

fester, har set byen, har mødt min værtsfamilies familie og meget mere! Jeg 

skal være her i et år, så jeg mangler stadig at nå en masse. 

 Brasilien er meget anderledes end hvad jeg er vant til, men har allere-

de vænnet mig til de fleste ting. Som fx at det er normalt at man kommer 

hjem fra skole for spise varm mad, man spiser meget ude i byen, man skal 

tilbage til skolen om eftermiddagen, nogle gange fra kl. 16:00-17:30 og an-

dre gange har man bare fri. Men hver hverdags morgen, skal man op i sko-

le kl. 07:15. 

 En af de største forandringer, udover at bo hos en anden familie og 

skal have skole uniform på, er temperaturen. Lige nu er det forår herover, 

og de har 36 grader. De siger at om sommeren er der normalt 35-43 gra-

der. Er overhovedet ikke vant til den varme, så jeg har det som at jeg kan 

stejle et spejlæg på min pande. Alt er nyt, og det er dejligt at man altid laver 

noget og det er sjovt at prøve noget nyt hele tiden, men vil aldrig glemme 

dem jeg elsker der hjemme! 

 Glæder mig til at se jer alle igen! Stor krammer fra Brasilien! Hvis I vil 

vide mere om mit ophold eller overvejer du at blive en udvekslingsstudent, 

så kan du gå ind på Facebook og like min side: Viktoria's rejse - Brasilien 

15/16 for at få noget af vide om mit ophold og gode fif til andre udveks-

lingsstudenter.  

/ Viktoria L. B. Jensen 

 

 

DIJON: STUDIER, VIN OG NATUR 

Jeg befinder mig i Dijon, Frankrig i forbindelse med min uddannel-

se. Selve byen er meget fin, specielt den gamle bydel er et besøg 

værd. Desuden er Dijon hovedstad i Bourgogne hvilket gør stedet 

ideelt hvis man er fan af god vin.  

 Jeg læser sammen med en masse flinke studerende fra hele 

verden og prøver at lære lidt mere fransk.  

 Billedet er taget tæt på Jura-bjergenes begyndelse ikke så 

langt fra byen Doucier. Her er et par relativt store vandfald og 

smukke udsigter med vand. Mange hilsner fra Dijon! 

/ Nina Frimodt Jensen 

Privatfoto 

Privatfoto 
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VENØFORTÆLLINGER I: PRÆSTERNE PÅ VENØ 

VenøBoen har taget initiativet til møderækken med 

overskriften "Venø - set fra forskellige vinkler". Den 

gennemføres i de kommende seks måneder.  

 Vi indleder med emnet: "Præster på Venø og 

deres liv, tro og færden" v/sognepræst Per Mikkel-

sen. Hvad mon vores præst kan fortælle om sine 

forgængere? Vi ser frem til en spændende og hyg-

gelig aften. 

 Alle venøboere er meget velkomne - uanset 

om man ønsker at være frivillig i øens turistarbejde 

eller ej. Mødet finder sted torsdag den 29. okto-

ber kl. 19:30 i Havnehuset. Der serveres kaffe og 

the. Gratis entré. 

 Næste Venøfortælling er den 19. novem-

ber, hvor emnet er: Jens Rytter - en sand Venøbo. 

Se mere i VenøPostens novemberudgave. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

GEOPARK-VESTJYLLAND OG VENØ 

Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner er gået 

sammen om at udforme ansøgning til UNICEF om, 

at området optages som GeoPark. Baggrunden er, 

at det geografiske område, der dækkes af de tre 

kommuner har en geologi, som er ganske speciel. 

 I september inviterede projektet og kommu-

nerne på en rundtur i området. Fra Venø deltog 

repræsentanter fra VenøBoen, Venøturisme og 

Venøsund Færgelaug. 

 Virkeliggøres projektet, så vil Venøtårnet 

indgå med alle de muligheder for udsyn og infor-

mation, som Venøtårnet rummer. På den bag-

grund er der indledt et tættere samarbejde mellem 

interessenterne. Læs mere om GeoPark: 

www.geoparkvestjylland.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

Udkig fra Baunehøj mod Venø og andre  

interessante karakteristiske kystlandskaber. 

TV-MIDTVEST – MOBILHOLD 

Så har Venø fået sat sit mobilhold, 

der skal komme med videoer af 

hændelser på Venø. Holdet be-

står i første omgang af Anders 

Gjern (tlf. 26 14 83 62), der koor-

dinerer indsatsen, Gertrud Dam-

gaard, Preben Friis og Nikolaj 

Terp. Nikolaj sørger for at Venø 

Efterskole kommer på skærmen. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

www.struer-kirke.dk 

Foto: Jan Bendix 

http://www.geoparkvestjylland.dk
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MERE OM VEJE  

OG VEJSTANDARDER 

I omtalen her på siden er forsla-

get, at den enkelte bruger hjæl-

per grundejerne, hvis der fornem-

mes et behov for vedligeholdelse.  

 Når det gælder standarden 

for selve vejens vedligeholdelse, 

så gælder der særlige regler, når 

det drejer sig om private fællesve-

je, som Venø har en del af. Her 

skal de enkelte lodsejere deles om 

vedligeholdelsesomkostninger – 

bestemt af deres brug af de på-

gældende veje.  

 Hvis der ikke er enighed 

om standard og delingen af om-

kostningerne ved at fastholde 

den, så er det kommunens opga-

ve at gennemføre ”vejsyn” og 

søge at opnå enighed mellem 

lodsejerne. I sidste ende er det 

kommunens afgørelse, hvilke 

rammer, der skal være gældende.  

 Et sådant ”vejsyn” har net-

op været afholdt på Venø. En 

lodsejer har henvendt sig til kom-

munen om et konkret stykke pri-

vat fællesvej. Her var en direkte 

kontakt mellem de implicerede 

tilsyneladende ikke benyttet. Det 

må forventes, at resultatet af 

”vejsynet” bliver synligt for øvrige 

venøboere i løbet af efteråret. 

/ VenøPosten — Red. 

 

DET  SKETE 

LEMPELSER I PLANLOVEN? 

Venø havde besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels 

Lund Poulsen (foto) i begyndelsen af september. For-

målet med besøget var at opfylde ministerens ønske  

om at få mere indsigt i de problemer, som Plan- og Na-

turbeskyttelseslovene giver for udvikling af landdistrik-

terne. 

 Under besøget fik ministeren orientering om de begrænsninger, som 

Venø har oplevet med hensyn til boligudbygning, landbrugsbygningers 

anvendelse, erhvervs- og turistudvikling (Venøtårnet). Problemerne var ikke 

ukendte for ministeren. Han skal i oktober besøge Hjarnø, som kan fortsæt-

te listen af eksempler på begrænsninger for ø-udvikling, som lovgivningen 

lægger. Den seneste tids politiske udmeldinger tyder på, at der er ved at 

være et bredt flertal for, at fortolke lovgivningen lempeligere end hidtil. Det 

vil være godt for Venø. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

”ALTING KLIPPES NED. DER BESKÆRES I BUSKADSER…” 

ELLER GØRES DET? 

Benny Andersen har lagt tekst til det meste af overskriften. Ikke alle veje på 

Venø lever op til den vejledning, der skal hjælpe til, at færdsel kan ske let og 

risikofrit.  

 Nu er det igen ved at være tid for grundejere rundt langs vores åbne 

veje og stier til at sikre den almindelige færdsel. Det gælder fodgængere 

med og uden barnevogne, det gælder løbere, cyklister, biler, busser, osv. – 

alle har behov for den sikkerhed, det giver, at vejene er til at bruge.  

 VenøPosten bringer her de officielle mål, som grundejerne skal over-

holde. Vi kan alle hjælpe med et tip til den stedlige grundejer, hvis der skal 

”klippes eller beskæres” for at ”banen er fri”. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKER 

TRIO SONO  

Venø Musikforenings næste koncert er med Trio Sono 

søndag den 25. oktober kl. 15:15 på Nørskov.  

 Medlemmerne af strygetrioen Trio Sono mødte hinanden i DR Symfo-

ni Orkestret, og ensemblet blev dannet i 2010. De tre musikere er Julie Mei-

le på violin, Astrid Christensen på bratsch og Karin Dalsgaard på cello. Hver 

for sig spiller de i både større orkestre samt i kammermusikalske sammen-

hænge – og Karin er også aktiv i crossovergenren som medlem af gruppen 

”EKKO”. Trioen har udgivet en cd med Bachs Goldberg Variationer for stry-

ge-trio, arrangeret af Jesper 

Jørgensen specielt for Trio 

Sono. Det bliver en del af 

programmet, som publi-

kum kan glæde sig til ved 

koncerten på Venø.  

 Vel mødt i øens mu-

sikforening denne søndag i 

oktober! 

/ Venø Musikforening  

— Grethe Munk-Andersen 

 

 

NY FORENING SER DAGENS LYS 

Struer Erhvervsforening er en ny forening, der  

ønsker at være netværksforum for alle erhvervs-

drivende i Struer Kommune – og altså også for 

Venøs virksomheder. Baggrunden er bl.a. behovet 

for, at erhvervsvirksomhederne har et talerør overfor kommunen. Initiativet 

til foreningens etablering er opstået i forlængelse af et nytårsmøde, som 

Struer Kommune var værter for.  

 Kommunen støtter aktivt foreningens etablering og har bedt Peter 

Petersen, Strømmen 14 (og BusinessPark Struer) lede den gruppe, der står 

for det stiftende foreningsmøde på Struer Statsgymnasium den 7. oktober 

kl. 17-21, hvor alle er velkomne. Læs mere på www.struererhvervsforening.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

REKORD I SPEEDKLATRING 

Fredag den 18. september var der klatrekursus i efterskolens lille gymnastik-

sal. Jens Kristian Brødbæk stod for det tekniske, og der blev bl.a. sat ny re-

kord i speedklatring af Mikkel Olsen. Tid: 13:09 minutter. 

 Efter klatring var der grillparty i efterskolens omgivelser. Der var plan-

lagt sejlads i sejlbåde, men grundet frafald af voksne og unge besluttedes 

det at udsætte sejladsen. Hold derfor øje med opslagstavlen på færgen, da 

vi evt. indsætter en ekstra fredagsklub. 

 Næste fredagsklub er fredag den 30. oktober kl. 16:30. 

/ Venø Børne- og Ungdomsklub — Flemming Damgaard 

 ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden 
fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse på 

tlf. 40 31 83 02. 
 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Fra den 19. oktober er der åbent  

mandag-torsdag fra kl. 16:30-17:30 og 
fredag fra kl. 16:00-17:30. 

 
Venø Havn, Mette Jaffke 

tlf. 23 27 22 99 
 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent hver lørdag  

fra kl. 17:30-21:00. 
 

Venøbøf & pandekager m/is  
kr. 200,- pr. person.  

 
Husk bordbestilling! 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

http://www.struererhvervsforening.dk
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HORNUNG & MØLLER  

KLAVER 

Et klaver af mærket Hornung & 

Møller kan afhentes på Nørskov-

vej 2 (tlf. 40 35 84 55).  

/ Aase og Mogens Askanius, 

Nørskovvej 2, Venø 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 

 

 

DET  SKER 

GENERALFORSAMLING 2015 

VenøBoen afholder generalforsamling torsdag  

den 22. oktober kl. 19:30 i Venø Efterskoles spisesal. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelse samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

/ VenøBoen — Aase Askanius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sidste pip fra midlertidigt opholdssted. 

 

 

VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK 

Jeg vil gerne sige øboerne tusind tak for det sidste halvandet år, hvor jeg 

har forpagtet Havnehuset. Det har været dejligt med den opbakning, der 

har været. Fællesspisning og Fredagsklub har bare været så hyggeligt. Efter-

året vil gå med at få ro omkring vores fire børn. Jeg har ikke fået andet ar-

bejde endnu, så hører I om noget så sig til. :-) Håber at komme i gang igen 

til januar. Vi ses! 

/ Kærligst Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

KOM BØDEN I FORKØBET 

Undgå bøden! Fra den 15. november skal nummerplader være skruet fast 

med hætter. Struer Biler - Ø-Pedellen tilbyder i samarbejde med grossistkæ-

den Auto G venøboerne gratis montering af de nødvendige hætter. Ring 

venligst og bestil tid. 

 Husk også, at det også er tid for vintereftersyn på plæneklipperen.  

/ Struer Biler Ø-Pedellen — Mogens Askanius 

Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer, tlf. 40 35 84 55, askanius@privat.dk 

 Kimingen 14 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 

 

Se nærmere på: www.edc.dk/

sog/?stednavn=ven%c3%

b8&postnr=7600&edc=1  

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Jan Bendix 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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DET  SKER 

TAG ET SVØMMETAG 

Svømmesæsonen er kommet godt i gang efter ferien. Der er 

plads til endnu 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 3., 24. og 31. oktober 

 Den 7., 14., 21. og 28. november 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

KIOSKEN I HAVNEHUSET FORTSÆTTER... 

Kiosken vil hurtigst muligt åbne igen i løbet af oktober 

måned.  Nogle tekniske forhold skal lige være på plads, 

men vi satser på åbning mandag den 19. oktober  

- se opslag! Frivillige har givet til kende, at de gerne hjælper bestyrelsen 

med at holde huset i gang. Det er vi glade for.  

 Havnehuset har dannet rammen om gode aktiviteter og skulle gerne 

fortsætte med det. Så mange tak for jeres velvilje! Åbningstiderne i kiosken 

bliver mandag til torsdag fra kl. 16:30-17:30 og fredag fra kl. 16:00-

17:30. Caféstue og køkken kan lejes af foreninger og private til diverse ar-

rangementer. Prisen er 200 kr. 

 Hvis du ønsker at indgå i det frivillige fællesskab om driften af Havne-

huset eller at leje lokalerne til et arrangement kan henvendelse ske til Mette 

Jaffke på tlf. 23 27 22 99. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

NYBYGGERI PÅ HAVNEN 

Venø Havn har påbegyndt opførelsen af ny servicebygning, ved den nordli-

ge side af yderhavnen. Bygningen tænkes anvendt til opbevaring af udstyr 

til sejl- og surfaktiviteter og er for en 10-årig periode udlejet til Venø Efter-

skole.  

 Bygningsfundament med sokkel, isoleret gulv og udvendig sokkel-

puds er opført og afsluttet af bygmester Per Mygind, Venø. Gulvet er belig-

gende i kote 200 over normal daglig vande, hvilket er ca. 20 cm over høje-

ste målte vandstand.  

 Næste fase af byggeriet er opsætning af galvaniserede jernspær 

fremstillet hos Djeld Smede- og Maskinforretning. Tømrermester Anders 

Hunsballe, Venø vil forestå den resterende del af byggeriet.  

 Huset vil komme til at fremstå med klinkbygget, sorttjæret træbeklæd-

ning, tagpap på taget og ovenlysvinduer. 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

SÅ ER DER FLYTTET SAND 

FRA NORD TIL SYD 

Her er foto fra det omfattende 

flyttearbejde, der dels skal be-

grænse sandindstrømning i hav-

neindløb og dels give en bedre 

strandbred syd for havnen. Arbej-

det er afsluttet i september. Det 

betyder forhåbentlig bedre for-

hold for Venøs gæster, hvad en-

ten de kommer sejlende eller er 

på strandbesøg. 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra byggepladsen på havnen. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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ÅRETS SIDSTE MEDLEMSSEJLADS OG MEGET ANDET 

Når bølgesprøjt skyller ind over Venøsunds dæk opleves det næsten som at 

gå på vandet. På turen til Handbjerg Marina via Struer den 12. september 

deltog 11 medlemmer af Færgelauget. Målet var at spise "gode ben" med 

tilbehør og en velskænket fadøl på Restaurant Pavillonen. Efter middagen 

var der tid til at beundre det flotte havneanlæg, før vi i skumringen sejlede 

retur til Struer og Venø. 

 Lidt ikke-planlagt underholdning dukkede op på udturen mellem 

Struer og Handbjerg. Tre mænd i færd med at sætte garn ud fra deres lille 

båd havde fået motorstop og drev for østenvinden. De signalerede "hjælp" 

og fik det af os, der uventet for dem kom til, og ved hjælp af bådshage, reb 

og godt sømandskab blev de slæbt i havn i Handbjerg. ”I kom som sendt fra 

himlen", lød det fra de næsten skibbrudne, da vi lagde til kaj bagefter. Forin-

den havde de forsøgt at få assistance ved at ringe til Handbjerg Havn, som 

oplyste, at der ikke var hjælp at hente fra de både som lå i havnen, men at 

der nok ville komme en færge forbi inden længe. De gjorde ”store øjne” da 

Venøsund dukkede ud af disen.  

 Nye besætningsmedlemmer: Ønsker du at blive udlært som besæt-

ningsmedlem m/k, så kan du tilmelde dig på www.venøsund.dk.  

 Redaktører til vores hjemmeside søges. For nærmere oplysning: Kon-

takt Bjarne Tingkær på tlf. 20 53 80 51. 

 Kommende aktiviteter: I løbet af vinteren vil vi i samarbejde med 

Nordvestjysk Fjordkultur indbyde medlemmer til foredrag. Se kalender på 

www.venøsund.dk eller www.nordvestjyskfjordkultur.dk.  

 Færgeskuret: Vores skur og udstilling på Venø Havn er godt besøgt 

af gæster fra hele Europa samt af gæstesejlere. Det ses af de mange glade 

hilsener i gæstebogen. 

 Udvikling: Vores formål er at bevare Danmarks ældste bilfærge i drift. 

Det kræver stort engagement og støtte fra mange medlemmer og tak for 

det. Indtægter alene ved passagersejlads er ikke nok. Heldigvis har vi et  

kommunalt driftstilskud, fordi vi har forpligtet os til at holde færgen vedlige-

holdt så den opfylder kravene til at være Venøs ”livline” til fastlandet ved 

driftsstop på den nye færge. Bestyrelsen arbejder nu på at udleje færgen 

som formidlingsplatform med udstillinger, teater og musik i Limfjordshavne. 

 OBS: Der kan ikke  

længere betales kontin-

gent via hjemmesiden.  

Det kan i stedet gøres til 

Vendsyssel Sparekasse 

kontonummer 9070 

1623679108. Kontingent 

for 2016 vil blive opkrævet 

efter generalforsamlingen 

i februar. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Nina Beck Nilson og 

Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Jørgen Vang 

Færgetrafik  

i august 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 28.184 .... 25.326 

Personbiler .......... 12.098 .... 10.568 

Busser.......................... 456 .......... 418 

Lastbiler ...................... 292 .......... 180 

Gods (tons) ............. 1.132 .......... 205 

Cykler ....................... 1.354 .......... 968 

Campingvogne ........... 60 ............. 22 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Forbandede yngel 

af Anne-Cathrine Riebnitzsky 

Forlag: Politikens Forlag 

ISBN-13: 9788740006216 

 

Lisa har været udsendt i Afgha-

nistan, og på vej hjem i flyet 

fortæller hun til sin sidemand, 

som er udsendt læge, om sin 

opvækst i en dysfunktionel fami-

lie med utilregnelige forældre, 

og hvilke konsekvenser det får 

for Lisa og hendes tre søskende.  

Bedømmelse: 4 stjerner. 

http://www.venøsund.dk
http://www.venøsund.dk
http://www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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DET  SKER 

SKOVRYDNING TIL HALLEN 

Venø Efterskole køber jord øst for forstanderbolig og spisehus til hal mm. 

Skoven skal derfor ryddes i løbet af efteråret og starten af vinteren. Bestyrel-

sen har besluttet, at venøboerne får førsteret til træet. Den eneste betingel-

se er, at man rydder op efter sig dvs. fjerner træ/brænde og grene. Rødder-

ne fjernes senere af entreprenør. 

 Interesserede kan henvende sig til Preben Friis, Kimingen 6, tlf. 30 64 

34 10. Preben koordinerer projektet. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

SANGAFTEN I NOVEMBER 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 11. november, hvor ve-

nøboerne inviteres til sangaften på Venø Efterskole med fællessang og hyg-

geligt samvær. 

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

GANG I DEN 

Forældredag og Efterskolernes Dag har været to travle septemberdage for 

elever og lærere. Begge dage var begunstiget af flot blå septemberhimmel 

og heldigvis også af mange besøgene. 

 Efterskolernes Dag har været meget omtalt i aviserne i den seneste 

måned. To af Venø Efterskoles linjer fik fornemme omtaler i både Politiken 

og Kristelig Dagblad. Avisomtalerne og fotoglimt fra dagene er vist her. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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4. oktober  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Erik Bitsch 

6. oktober kl. 19:30 Venøkaffe arrangeret af Venø Efterskole 

11. oktober  kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

11. oktober  kl. 11:00 Høstarrangement i Præstegården 

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

20. oktober  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Præstegården 

22. oktober kl. 19:30 VenøBoens generalforsamling, Venø Efterskole 

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

25. oktober kl. 15:15 Koncert med Trio Sono, Nørskov 

29. oktober kl. 19:30 Venøfortællinger: Præsterne på Venø,  

  Havnehuset 

30. oktober kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 

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

 

Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov  

Bordtennis: Hver mandag kl. 19:00 på Nørskov  

Havkajak: Hver onsdag kl. 19:00 ved cykelskuret på Venø Efterskole 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

Svømning: Den 3., 24. og 31. oktober kl. 13:00 

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset 

Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnehuset 

VENØ  I  OKTOBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten novem-
ber 2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 26. 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  
 
Fotograf: Gertrud 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: Gertrud Damgaard 


