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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

Næstformand Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Kontaktperson og sekretær
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

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
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com

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

VENØ  KIRKE
ET SPØRGSMÅL OM VANE
”A matter of habit”  (oversat: ”Et spørgsmål om vane”
the more you have done it  jo mere du har gjort det
the better you are at it.  jo bedre bliver du til det.)

Det er ordene fra en sang, som jeg kom ind på i årets konfirmationsprædi-
ken. Jeg synes emnet er så interessant og vigtigt, at jeg gerne vil uddybe det 
med flere ord her i VenøPosten.

Det handler om vaner - de opbyggende og de nedbrydende. De gode 
vaner og de dårlige. Vaner, der understøtter det gode og vaner, der 
understøtter det onde. Der er en kamp mellem det gode og det onde inden 
i os. Gud og ”Djævlen”. Vaner i sig selv er ikke en kamp, de er bare, men er 
de opbyggende for os selv og verden? Eller er de nedbrydende? Det er det, 
sangen vil, at vi spørger os selv om. Den peger på, at jo mere vi gør noget, 
jo lettere bliver det. Og når vi har gjort noget mange gange, så bliver det til 
sidst en vane. Vores liv består i høj grad af en lang række af vaner, vi genta-
ger dag efter dag. Bygger vanerne os op, eller bryder de os ned? Sangens 1. 
vers begynder:
”Killing is a matter of habit,  (”At slå ihjel er et spørgsmål om vane,
the more you have done it,  jo mere du har gjort det,
the better you are at it”  jo bedre bliver du til det”)

Hvad har ”at slå ihjel” med os at gøre? Sangens første vers handler om krig, 
og det er jo let for os i vores trygge del af verden at distancere os fra krigs-
handlinger. Men selv, hvis vi ikke kan se vores ansvar i forholdet til krig, så 
er der stadig områder, hvor vi dræber. Krig i verden er et spejlbillede af den 
krig, som det gode og det onde kæmper indeni hver enkelt af os. Og når vi 
begynder at lægge mærke til den indre kamp, så opdager vi, er der er sider 
af os selv, vi slår ihjel eller i hvert fald undertrykker. Mest af alt undertrykker 
vi følelser, vi har det svært med. Det er et spørgsmål om vane. Jo mere vi gør 
det, jo bedre bliver vi. 

Måske er det ikke Gud og Djævlen, der kæmper, måske er kampen: 
”Djævlen” der virker i os, og den indre fred er Gud? “Fear is a matter of 
habit”. Frygt er et spørgsmål om vane, det er jo et ret aktuelt at tale om frygt 
disse dage. Og hvis der er noget der dræber, så er det frygt. Frygt spænder 
ben for livet.  

Et af de udtryk vi støder på flere gange i det ny testamente, er ordene: 
”frygt ikke”. Ordene kommer fra englemunde. Måske betyder ordene blot, at 
vi ikke skal frygte englene, men måske betyder de, at vi ikke skal leve vores liv 
i frygt. Naturligvis skal vi være ansvarlige, men at leve i frygt lammer livet – 
frygt er en vane, jo mere vi frygter jo bedre bliver vi til det. ”Grusomhed er et 
spørgsmål om vane, jo mere vi har set det, jo bedre bliver vi til”.

Heldigvis slutter sangen af med mere opmuntrende ord: ”vi kan alle lære 
at elske, hvis bare vi lukker kærligheden ind. At lære at elske er et spørgsmål 
om at være”. Også kærlighed kan blive en vane.

Spørgsmålet er, hvilke vaner vi opøver i vores liv. De opbyggelige eller de 
nedbrydende. Hvem vinder den indre kamp? Gud eller Djævlen?
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
DE GRÅ SYNGER
Menighedsrådet arbejder på at genoptage arrangementet ”De grå synger”, 
som blev lagt ned af Corona. Planen er, at det skal foregå en onsdag formid-
dag om måneden hen over vinteren, hvor vi mødes i kirken til en kop kaffe 
og salmesang. Læs mere i næste nummer af VenøPosten, hvor datoerne er 
lagt fast. 

Budget 2022
Budgettet for 2022 er på plads, og det ser fornuftigt ud. Der er bevilget pen-
ge til den løbende drift og vedligehold samt til alle de ting, Menighedsrådet 
fremsatte ønske om at anskaffe i 2022. Det drejer sig bl.a. om en transpor-
tabel højtaler, så der er mulighed for at afspille musik i kirken, og nye ”sand-
wichmænd”, så skilte og plakater i forbindelse med kirken kan blive præsen-
teret respektabelt.

Byggeriet
Der er i budgettet også afsat midler til en ny tilbygning til præstegården. Den 
eksisterende tilbygning ender med al sandsynlighed med at blive revet ned, 
da den er i dårlig stand. Der skal bygges nyt brygges til den private del af 
præstegården samt et stort præstekontor med plads til mødevirksomhed og 
et toilet til den offentlige del. 

Projektet er lige nu på tegnebrættet hos vores arkitekt. Når tegninger og 
beskrivelser forligger, skal dette godkendes af Provstiudvalget, før byggeriet 
kan påbegyndes. Vi forventer, at byggeriet kan gå i gang i løbet af foråret 
2022.

Kirkekaffe
Søndag den 31. oktober kl. 10:30 efter højmessen er der kirkekaffe i  
kirken. Menighedsrådet er vært med en kop kaffe/te og en - i anledning af  
halloween - uhyggelig muffin. Kom frisk, hvis du tør!

Kirkeårets sidste menighedsrådsmøder
Vores dygtige formand har fået nyt arbejde, der ligger eftermiddag og aften. 
Menighedsrådet flytter derfor de sidste menighedsrådsmøder i dette kirkeår 
til torsdag den 22. oktober kl. 9:00 (holdes hos Susanne Marie Jensen) 
og søndag den 21. november kl. 12:00 (holdes hos Marianne Peder-
sen). Alternativet til at placere menighedsrådsmøderne i weekender, var, at 
formanden trådte ud af Menighedsrådet. Det øvrige menighedsråd var på 
ingen måde i tvivl om, at den eneste løsning var at flytte møderne.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

KONFIRMATIONSFOTO 2021
VenøPostens fotograf Christian 
Mortensen var på pletten, da årets 
konfirmander og Trine Parbo stil-
lede op! 

Fra venstre Mark Borbjerggaard 
Staunstrup, Benedicte Thorgård og 
Anna Gramstrup Brødbæk.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Jan Bendix
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VENØBOENS...
GRATIS FÆRGE
Venø Færgefart har besluttet at perioden med gratis færgeoverfart for 
private forlænges til den 15. november.

BREDBÅND
Som tidligere omtalt her i VenøPosten har VenøBoen været ved at under-
søge interessen for at deltage i en fælles ansøgning til Bredbåndspuljen 2021 
om etablering af bredbånd på Venø til tilskudsberettigede adresser. Det er 
alle adresser henholdsvis syd og nord for Venø By samt enkelte adresser i 
Venø By. Der er defineret et såkaldt ”sammenhængende projektområde”, der 
består af 46 tilskudsberettigede adresser. Indtil videre har 40 adresser sagt ja 
til at deltage i projektet. 

Selve støtten fra Bredbåndspuljen tildeles efter et sindrigt pointsystem. 
Det gælder derfor om, at projektet får så mange point som muligt. Den 
vigtigste faktor i pointgivningen er tilslutningsprocenten inden for projekt-
området. Selve ansøgningen skal indsendes i slutningen af oktober og lad 
os håbe, projektet får tilstrækkelig med point til at øens infrastruktur kan 
forbedres og fremtidssikres.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

INDSIGELSE MOD HAVPLAN
VenøBoen har officielt gjort indsigelse mod den Havplan, som Søfartsstyrel-
sen har haft i høring siden august. Vi er ikke alene om at kritisere planen, idet 
både Struer Kommune og Struer-Egnens Turistforening skarpt har kritiseret 
den.

For VenøBoen har særligt to emner givet anledning til kritik og ønske 
om ændringer. Det ene drejer sig om sejladskorridorer til Venø Havn og de 
øvrige mindre havne i kommunen. 

Det andet kritiske punkt er Havplanens tilplastring af området rundt om 
Venø og i øvrigt mange andre steder i Limfjorden med arealer udlagt til mus-
lingeopdræt. Konsekvensen for både lystsejlere og kano-, kajak- og surffolket 
er helt uoverskuelig. Skadevirkningen for både beboere, efterskole og turister 
er ikke vurderet i planen.

Venøboerne kan kun håbe på, at Limfjordskommunerne får stoppet 
Søfartsstyrelsens planer på området.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix
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... HJØRNE
ÆNDRINGSFORSLAG - VEDTÆGTER
VenøBoen afholder generalforsamling den 14. oktober kl. 19:00 i Venø 
Efterskoles spisesal. Se indkaldelsen i VenøPostens septemberudgave.

VenøBoens bestyrelse har forslag til ændring af vedtægterne med 
følgende ordlyd: 

§3: Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der 
vælges for 2 år ad gangen. Højst 1 af bestyrelsens medlemmer kan være 
ikke-fastboende. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen 
og mindst halvdelen vælges på én generalforsamling og øvrige ved den 
efterfølgende. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Cykelly
Flere venøboere har vist interesse for, om vores fine nye cykler mon snart får 
læ for vind og vejr. Desværre ligger sagen fortsat ved Kystdirektoratet. Struer 
Kommune har jævnligt rykket for svar, men desværre uden held indtil videre. 
Men det er helt sikkert, at Struer Kommune arbejder for sagen.

Lejeboliger
Vi har her i 11. time fået et mundtligt afslag fra Lejerbo. Pga. stigende bygge-
omkostninger kan de ikke bygge et seniorbofællesskab til en husleje, vi kan 
acceptere i VenøBoen, så vi må straks videre og afsøge andre kanaler. Jeg vil 
rigtig gerne have en mail fra jer, der har interesse i seniorbofællesskabet med 
tilkendegivelse af, om det alene er alment boligbyggeri, vi skal gå efter, eller 
om små ejerboliger i et fællesskab også kan være en mulighed. Send mig 
gerne en mail på: annette@venoe.dk.

Naturlegeplads
En anden ting, der er gået lidt i hårdknude, er naturlegepladsen i kirkesko-
ven. Kirken er som grundejer ansvarlig, hvis der skulle ske personskade i 
skoven, så Menighedsrådet er ikke interesseret i at øge den risiko ved, at der 
etableres en naturlegeplads. Det tager vi naturligvis til efterretning. 

VenøBoen har i projektet givet tilsagn om, at vi vil tegne og betale for en 
ansvarsforsikring for en sådan legeplads, og det står vi ved, og prøver nu at 
søge anden mulig placering på øen. Der findes eksempler på, at skoler og 
især friskoler etablerer legepladser, som beboere og institutioner i området 
kan benytte uden for skoletiden, og så deler man udgiften til forsikringen. Så 
vi tror på, at vi også på Venø kan finde et andet egnet sted til formålet. 

Gitte Børsting og Alice Frederiksen, der har arbejdet med projektet, har 
allerede fået tilkendegivelse om nogle midler fra Struer Kommune til noget af 
projektet, så vi arbejder videre med sagen.

/ VenøBoen – Annette Friis

FOKUS  
PÅ NATUROPLEVELSER
Så åbner VenøBoen endnu 
engang for en særlig indsats for 
ø-oplevelser. 

I efterårsferieugen afholdes 
Venødage, og VenøBoen håber, 
at mange udenøs gæster vil 
benytte muligheden for at besøge 
Venø. Der er som sædvanlig gratis 
færgeoverfart for private. 

Venødagene afholdes samtidig 
med den officielle åbning af 
Geopark Vestjylland, som Venø er 
en del af.

Program for dagene er vedlagt 
VenøPostens oktoberudgave.
/ VenøPosten – Red. 
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DET  SKETE
KYSTSIKRING PÅ ØSTKYSTEN
Ud for Nørskovvej 22 er der i september etableret kystsikring. Fotos viser før, 
under og efter. Det blev til mere end 60 færgeoverførsler af beskyttende læs 
til stensætningen. Bemærk det venlige vejr, som fotografen benyttede sig af.
/ VenøPosten – Red.

Blæsten går frisk. VenøPostens fotograf, Erling Roseth, vovede sig ud en stormende torsdag i 

september.

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

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

Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette 
Haahr og Per Noesgaard.

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.

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 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

Venø Cykler

Udlejning af cykler ved færgelejet og 
på Venø Havn. 
Booking: Linda, tlf. 22 90 42 89
Service: Mogens, tlf. 40 35 84 55

Sygeplejerske på Venø 

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

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk Foto: Erling Roseth

Fotos: Jan Bendix

http://venoe.dk
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DET  SKER
GENERALFORSAMLING OG ARBEJDSDAG
Venø Børne- og Ungdomshus afholder ordinær generalforsamling onsdag 
den 13. oktober kl. 19:30 i Børnehuset. Dagsorden i henhold til vedtæg-
terne. Forslag meddeles til Flemming Damgaard, tlf. 27 29 66 00 senest den 
29. september.

Vi gennemfører en hård og slidsom arbejdsdag allerede lørdag den 
9. oktober kl. 09:00-17:00, hvor vi glæder os til at møde arbejdsomme 
medlemmer og også gerne ikke medlemmer. Tilmelding til undertegnede på 
tlf. 27 29 66 00.
/ VBU-bestyrelsen – Flemming Damgaard

GENSTART – KULTURAFTNERNE
Så tager vi fat igen.

Første arrangement bliver “Afrikansk kulturaften” og finder sted fredag 
den 8. oktober kl. 18:00 i Børnehuset. Tilmelding til Erling Roseth på tlf. 
23 92 29 05 eller Flemming Damgaard på tlf. 27 29 66 00 senest den 5. 
oktober.

De efterfølgende ”kulturaftner” er fastlagt til den 19. november og  
10. december begge dage fra kl. 18:00.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth og Flemming Damgaard

CELLOKONCERT 
Søndag den 10. oktober kl. 15:15 på  
Nørskov byder Venø Musik på cellokoncert  
med Anker Sigfusson, cellist fra Det Jyske Musikkonservatorium 
og efterfølgende ansat i Aalborg og Sønderjyllands Symfoniorkestre. 

I 2015 besluttede Anker Sigfusson at koncentrere sig udelukkende om J.S. 
Bachs solo-suiter, som han spiller mindst tre af dagligt. 

Vi skal nyde to af solo-suiterne ved koncerten, som varer ca. 1 time. 
/ Venø Musik – Grethe Munk Andersen

Fra Venø Musiks septemberkoncert på Venø Efterskole med bandet: ”Som os”

Pressefoto

Fotos: Christian D. Mortensen
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STATUS OG VISIONER  
- ENERGIOMSTILLING
I september blev det første møde 
omkring Venøs energiomstilling afholdt 
i forbindelse med projektet: The Clean Energy Transition  
Agenda, som gennemføres af VenøBoen med rådgivning  
fra ProEnergi. Venøboere, Venø Seafood, Venø Efterskole og 
NOE fra Jysk Energi deltog i mødet og var med til at debattere 
Venøs visioner for en ønsket energiomstilling. Desværre kunne 
Struer Kommune og Venø Færgefart ikke deltage i mødet, men er heldigvis 
begge interesserede i at medvirke til et positivt resultat af projektet.

På mødet blev projektet forklaret, herunder de muligheder, der følger 
med projektet i form af rådgivning fra EU til at kunne implementere og 
medfinansiere Venøs visioner. 

ProEnergi fremlagde elforbrugsdata for Venø, og deltagerne kom med 
ønsker til en kommende energiomstilling. I den forbindelse blev der kort for-
talt om andre øers visioner - store som små - alle med det formål at bidrage til 
grøn omstilling af øerne. 

Det gav anledning til en debat omkring Venøs visioner. Blandt de debat-
terede visioner er energifællesskab, batteripakke, fælles ladestandere og 
solcelleanlæg. Der var engagement og deltagelse i debatten omkring Venøs 
visioner.

Projektet befinder sig i første fase, hvor der udarbejdes en energikort-
lægning af Venø. Når kortlægningen er afsluttet inviteres til nyt møde, hvor 
resultaterne præsenteres og forhåbentlig fører til en konkretisering af Venøs 
idéer og visioner for energiomstillingen. 

Har du allerede idéer til visioner, så kontakt undertegnede på tlf. 30 20 38 
89 eller chanita@proenergi.dk, så vi kan indarbejde dem i præsentationen til 
næste møde.
/ Venø Energiomstilling, ProEnergi – Chanita Simonsen

DET  SKER

Foto: Erling Roseth

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22D  
Pris: kr. 895.000 
Boligareal: 120 m2 

 - Lønningen 7  
Pris: kr. 895.000 
Boligareal: 73 m2 

Se mere 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
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VÆLGERMØDE DEN 25. OKTOBER
VenøBoen og Venø Efterskole har inviteret alle opstillingsberettigede til vælgermøde i foredragssalen på Venø Efter-
skole mandag den 25. oktober kl. 19:30.

De partirepræsentanter, der deltager på mødet, har ordet på de følgende sider. VenøPosten har opfordret til at 
fremlægge synspunkter på udvikling af lokalområderne, herunder selvfølgelig Venø.

På mødet, hvor både venøboere og efterskoleelever er inviteret, er der selvfølgelig mulighed for at debattere alle 
emner, der måtte interessere. Velkommen til debat om Struer Kommunes fremtid.

For venøboere, der allerede har bestemt sig, så bliver der mulighed for brevafstemning den 14. oktober kl. 
17:00-18:00 på Venø Efterskole. 
/ VenøPosten – Red.

A - SOCIALDEMOKRATIET
John Christoffersen

I Socialdemokratiet er vi super 
stolte over, hvad vi har opnået i 
denne byrådsperiode.

Aldrig har der været så 
meget gang i vores dejlige 
kommune, aldrig er der investeret flere penge i anlæg 
af bl.a. velfærdsfaciliteter, aldrig har udbuddet af spæn-
dende arrangementer for kommunens borgere været 
større, og sidst men ikke mindst har vi investeret mange 
millioner kroner i varme hænder til bedre omsorg for 
vores børn og vores gamle svage borgere . 

”Det gode liv i Struer Kommune” er for mig den 
bedst rammende overskrift for, hvad vi i Socialdemo-
kratiet har bidraget med de sidste fire år.   

Lokalområderne har haft vores store opmærksom-
hed i denne periode:
• Vi har for første gang etableret et Lokalområde- 

udvalg. 
• Aldrig har der været afsat så mange penge til udvik-

ling i lokalområderne; 15 mio kr. i udviklingspuljer til 
at støtte større initiativer. 

• Jegindø Lystbådehavn og Venø Havn har haft 
svært ved at finde økonomi til drift og vedligehol-
delse. I god forståelse overtager Struer Kommune 
nu vedligeholdelse og drift af selve havneanlæg-
gene - værdi kr. 14 mio. 

Vores fokus på lokalområderne fortsætter i 2022-2025. 

B - RADIKALE VENSTRE
Peter Vestergaard

For os er det vigtigt med stærke 
almene fællesskaber på alle 
niveauer. Vores investeringer 
i normering på både ældre og 
0-6 års området er noget vi kan 
og skal være stolte af og understøtte også fremadrettet. 

Udfordringer med den demografiske udvikling skal 
vi forholde os til og forsøge at finde fremtidsløsninger 
på. Det er her de almene fællesskaber spiller en kæmpe 
rolle.

Vi har et unikt område, der trækker turister til, og 
netop den vinkel er vigtig for de virksomheder, der har 
slået sig op på at være leverandør til netop det område. 
Vi skal derfor styrke vores fortælling om Struer ved at 
fastholde indsatsen på events og kulturelle tiltag. Vi 
er lykkedes med at skabe en rigtig god fortælling om 
Struer, og det bliver der lagt mærke til ude i landet. 

Det, at vi er en lille kommune og er tæt på, er noget 
flere af vores tilflyttere nævner som en vigtig faktor i 
samspil med vores skønne beliggenhed. 

Udviklingen af vores små havne er i gang og skal 
understøttes og bruges aktivt i den positive og visio-
nære fortælling om vores skønne kommune. 

Vi tror på, at vores lokalområder er en vigtig 
brik, både hvad angår turisme, bosætning, og 
erhvervsfremme. 

Vi vil arbejde for at gøre færgefarten til Venø grøn 
via elektrificering. 

DET GODE LIV  
I STRUER  

KOMMUNE

JOHN
CHRISTOFFERSEN

John Christoffersen
Rolighedsvej 18, 7790 Thyholm

Tlf.: 26136180
E-mail: jsc@struer.dk
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C - KONSERVATIVE
Kjeld Graversgård

Kære venøboere
Jeg læser VenøPosten med 
glæde hver måned. I skriver 
informativt om alle de aktivite-
ter, I har haft og om kommende 
aktiviteter. Der er også altid et 
godt indlæg fra kirken. 

Fra kommunens side støttes bl.a. færgelejet og 
tilskud til havnen. I jeres sidste nr. skriver I om det 
store naturareal på den sydøstlige del af øen. Det er 
et spændende projekt, men desværre er der nogle 
finansieringsproblemer med købet. Struer Kommune er 
venligsindet med betaling af driften de næste 20 år. 

Efter øens ønske fik øen også sit eget lokaludvalg, 
som sammen med de øvrig lokaludvalg i kommunen, 
skal prøve at udvikle lokalområderne. 

Endeligt er det dejligt at se, hvor godt I tager 
imod en københavnertilflytter; Maria Guggenheim 
(VenøPosten april) – det har jo også smittet lidt af på 
Jegindø, hvor vi har en københavnerdreng, der er 
faldet godt til.

Så de livsværdier I har på Venø, falder godt i tråd 
med Det Konservativ Folkepartis politik om mennesket i 
centrum samt bevarelse af vores kultur, natur og miljø. 

Så jeg anbefaler, at I den 16. november sætter X ved 
en af De Konservatives kandidater.

D - NYE BORGERLIGE
Henrik Thinggaard

Kære Venø folk
Nu er det igen snart tid til at 
skulle sætte kryds til det kom-
mende kommunalvalg. Og det 
er NU kursen for Kommunen 
skal sættes for de næste fire år, 
og står det til mig og Nye Borgerlige, er det i den grad 
tid til ændringer.

Vi har pt. en Kommune, der bruger millioner af 

kroner på frås, her tænker jeg blandt andet på Lyden 
af Lort, hvor der er alene i år er spænderet 1 million 
kroner, og det er bare Kommunens bidrag. 

Vi har også en Kommune, der finder det nødvendigt 
at bruge 40.000 kr. på at en somalisk dreng skal kunne 
spille fodbold i Viborg. 

Og for at det ikke skal være løgn, betaler Kommunen 
også for at unge ”Gratis” kan komme retur med bus fra 
Århus, hvis studierne bliver lidt for hårde. 

Samtidig bliver alle unødige udgifter sparet væk for 
ældre og handicappede, det er ikke rimeligt.

Og mon ikke også det er muligt at gøre bare en lille 
smule mere for vores selvstændige erhvervsdrivende, 
lad os nu vise dem lidt respekt, og ikke lave flere unø-
dige regler der forhindre udviklingen af byen.

F - SOCIALISTISK 
FOLKEPARTI

Udviklingen af lokal-
områderne er centrale 
for SF Struer. Især de 
problemstillinger, 
man kan have som 
ø-samfund, kan være udfordrende. Det gælder i forhold 
til bosætning og opretholdelsen af et aktivt arbejds- og 
kulturliv. 

En positiv udvikling på Venø er først og fremmest 
afhængig af de bosiddende ildsjæle, hvorfor bevarelsen 
og udviklingen af lokalområdeudvalget er centralt. 

Fra politisk hold må vi sætte ind over for at styrke 
dette organ, ligesom andre tiltag bør støttes økonomisk 
og med vejledning.

Vi har især fokus på havnen og færgedriften. En 
udbygning af aktiviteter ved havneområdet vil være 
tiltrækkende for såvel turister, efterskoleelever og 
børnefamilier. Det gir’ sig selv, at en billig og effektiv 
færgedrift er altafgørende, ligesom planerne om elektri-
ficering af færgedriften.

Som et grønt parti mener vi, at det er oplagt at 
arbejde for en Naturpark Venø i den sydlige del af øen. 
Ligeledes støtter vi op om initiativer, som lader øen 
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fremstå som garant for biodiversitet og oplevelser, der 
knytter an til naturen. Vi mener, at Venø har et ubrugt 
potentiale, når det gælder naturturisme, som man i 
samarbejde med de lokale borgere bør markedsføre og 
udbygge. 

På ældreområdet ser vi gerne, at de ældre bliver 
længst muligt boende på øen, hvorfor vi støtter op om 
nuværende og fremtidigt alment byggeri til ældre.

I - LIBERAL ALLIANCE
Thorbjørn Jacobsen 

Jeg er 40 år og bor i vestbyen i 
Struer i en sammenbragt familie 
med min kone og vores tilsam-
men 3 børn. Jeg kom til Struer 
i 2005. Efter 7 år hos B&O har 
jeg nu job som ingeniør hos Siemens. Jeg har været træ-
ner og selv stillet op 5 gange til DM for Struer Sejlklub. 
Jeg har også været lokalformand for Danske Ølentusia-
ster i 4 år. Min kone har haft café i gågaden i Struer.
Vision: Et friere og rigere liv i Struer Kommune. Den 
vision mener jeg indløses ved at tilbyde:
• Valgfrihed – borgeren i centrum
• Mindre bureaukrati
• Bedre rammer for erhvervslivet 

Vi er alle unikke og har forskellige ønsker til, hvad en 
kommune skal tilbyde. Der skal derfor være mulighed 
for at vælge imellem de offentlige tilbud, helst så borge-
ren selv kan vælge et alternativ til den ydelse, som det 
offentlige tilbyder. Nøgleord er: Frit valg, konkurrence 
og pengene følger borgeren. Jeg tror nemlig, at når der 
er konkurrence, så vil de, som leverer den bedste vel-
færdsydelse, gå hen og blive borgernes foretrukne valg, 
og dårlig service vil blive valgt fra. 

Det rigere liv handler ikke bare om penge – jeg vil 
arbejde for større rigdom i områdets natur-, fritids-, 
kultur-, erhvervs- og forenings-liv. Sådan gør vi vores 
område attraktivt og til et spændende sted at bo. Målet 
er at trække Struer Kommune i en liberal retning. Det 
er der brug for. Jeg kan tilbyde idérigdom, virkelyst og 

entusiasme, og med en god forståelse for både teknik 
og økonomi oveni.

Læs mere på www.struerskalvidere.dk 

O - DANSK FOLKEPARTI
Jette Lund

Dansk Folkeparti har følgende 
mærkesager, vi går til valg på:

Ny og større svømmehal: Vi bor 
i et område med mange kilo-
meter kyst, og vand er en del 
af vores dagligdag. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde en 
moderne og opdateret svømmehal med gode faciliteter 
for børnefamilier og unge, så de kan få et naturligt og 
godt forhold til at færdes i vandet.

Flere cykelstier i Kommunen: Der er mange steder, 
hvor trafikken kan blive meget mere sikker for cyklister, 
både i midtbyen, men også andre steder i kommunen. 
Desuden er det efterspurgt af turister, at der er gode 
forhold for cyklister, og vi skal fortsat have fokus på at 
prioritere det på vores budgetter.

Styrkelse af ældreplejen: Vi er bekymrede for arbejdsmil-
jøet i ældreplejen, fordi der er et højt sygefravær. Det 
tager vi meget alvorligt, og vi vil have en gennemgri-
bende analyse af, hvordan vi kan optimere og forbedre 
arbejdsmiljøet til gavn for ansatte og i særdeles grad til 
gavn for de ældre borgere, der er afhængige af en sund 
og velfungerende ældrepleje.

Resultatorienteret jobcenterkultur: Vi har i perioden haft 
stor bevågenhed på vores jobcenterkultur. Vi insisterer 
på, at ledige borgere skal imødekommes og opleve, at 
de bliver hørt og hjulpet videre i deres arbejdsliv på en 
hurtig, effektiv og værdig måde.
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V - VENSTRE
Mads Jakobsen

Sammen om Fremgang
En stemme på Venstre i Struer 
Kommune arbejder for dem, der 
tager initiativ, dem der vil noget, 
og dig som ønsker at tage 
ansvar for din egen tilværelse 
og fællesskabet. 

Vores kodeord er frihed. Frihed til at vælge og sam-
mensætte din egen udgave af et godt liv gennem alle 
aldre. Frihed for ildsjælene til at skabe lokal udvikling. 
Frihed til initiativer, som arbejder for øget tryghed, 
trivsel og livskvalitet i Struer Kommune.

Vi vil arbejde målrettet med arbejdsglæde og trivsel 
blandt Kommunens ansatte. En indsats vi ønsker at 
bygge op omkring borgernes og virksomhedernes 
tilfredshed i ”mødet med Kommunen”.

Struer Kommunes 148 km kystlinje indbyder både til 
attraktiv bosætning og et hav af rekreative muligheder i 
fritid og ferier. 

For at øge bosætningen i Struer Kommune vil vi 
udarbejde et markedsføringskoncept, der fokuserer 
på et low-stress-life med lave boligomkostninger og 
nærhed til naturens mange muligheder.

Der skal være styr på økonomien. Det ser vi som 
forudsætningen for at være “herre i eget hus” og have 
den frihed, som er så vigtig for os - og vores Kommune.

På den måde opnår vi også ressourcer og energi til 
at udvikle og fremhæve Struer Kommunes kvaliteter, 
når det handler om erhvervstiltag, bosætning, natur og 
kultur.

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
ØSTERS I OKTOBER
I oktober skal vi lære at plukke østers i Limfjorden og den svære kunst at 
åbne dem. Vi tilbereder og nyder denne specialitet sammen i Børnehuset. 
Der bliver også en suppe at varme sig på. Kristian Borbjerggaard fra Venø 
Seafood fortæller os alt, hvad han ved om østers. 

Medbring varmt tøj, og gerne waders eller skridtstøvler eller badesko (hvis 
du er en af de rå) – lån dig frem. 

Vi mødes fredag den 29. oktober kl. 16:30 på stranden overfor 
Sønderskovvej 25 (tæt på færgen). Tilmelding senest den 25. oktober til 
Ane Kathrine Thorgaard, tlf. 51 92 97 38.
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Ane Katrine Thorgaard 

KRANSE OG DEKORATIONER I NOVEMBER
Sæt kryds i kalenderen den 18. november kl. 18:30. Vi vil denne aften 
blive introduceret i teknikker til at fremstille kranse og dekorationer af forskel-
ligt materiale. Yderligere informationer følger.
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen

FOR KREATIVE SJÆLE
Strikkeklubben gør opmærksom på, at alle er velkomne uanset, hvilken krea-
tiv syssel, man hygger sig med. Man er også velkommen alene for hyggens 
skyld.

Indtil jul mødes vi på følgende datoer: Tirsdag den 12. oktober, 
onsdag den 3. november og torsdag den 9. december. Alle gange er 
vi i “hallen” Klitten 17 fra kl. 19:00. 

Tilmelding af hensyn til kaffe/brød på tlf. 30 20 84 34 til Laila Mejlholm 
Olsen senest tre dage før træf. 
/ Strikkeklubben – Laila Mejlholm Olsen 

GLAD MOTION M/K
Vi kan med glæde meddele, at Ingrid Møller har sagt ja til 
at lede et motionsgymnastikhold. Holdet træner i første 
omgang fra oktober til jul. Alle m/k’er kan være med.

Tid: Hver onsdag kl. 17:30-18:30
Sted: Hallen på Venø Efterskole
Pris: 150 kr. 

Første gang bliver onsdag den 6. oktober  
kl. 17:20. Du skal bare møde op!

Er du forhindret første gang, men alligevel gerne 
vil med på holdet, så giv undertegnede besked på tlf. 
23 95 34 97.

Vel mødt til GLAD MOTION!
/ Venø GIF – Dorte Sauer 

Foto: Anders Trærup
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DET  SKETE
I SANDHEDENS TJENESTE
Snakken går og uroen breder sig på vores ellers så fredfyldte ø. Rygter 
(ubekræftede) florerede om, at den såkaldte ”Herreklub” torsdag den 23/9 
gerådede ud i både umådeholden indtagelse af fødevarer og alkoholiske 
genstande. Dette skulle være blevet suppleret med løssluppen (og ifølge ryg-
terne aldeles jammerlig) vise-sang samt underlødige historier. Dog ikke om 
herboende øboere. Alt dette under dække af at afholde en generalforsam-
ling.

Sædvanligvise pålidelige kilder (og dem er der mange af på Venø) mener 
også at vide, at såvel et bryggerlaug, et bryghus (VenØL) samt et herrekor 
(De Skrigende Halse) er under etablering i ly af mørket. Særligt etableringen 
af et herrekor vækker frygt blandt øens kvinder. Aftenen skulle være sluttet 
både i tumult og med eksklusion af indtil flere højststående medlemmer af 
foreningen.

Sidst, men ikke mindst gisnes der om, at den frie presse enten er blevet 
købt og betalt for ikke at dække arrangementet, eller måske endog ligefrem 
selv er dybt impliceret i fortrædelighederne.

Intet kan dog være længere fra sandheden. VenøPosten var naturligvis til 
stede (med vores dygtige og altid dybdeborende yngste reporter) og kan her 
berolige samtlige øens kvinder og retskafne mænd med et fyldigt og helt og 
aldeles sanddrueligt referat af generalforsamlingen. 

De brave og retskafne medlemmer af herreklubben fik indledningsvis 
afviklet den formelle del af generalforsamlingen i fred og fuld fordragelighed. 
Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt og regnskabet godkendt. Herefter ind-
tog medlemmerne et beskedent måltid (i form af grøn salat med postevand 
til) inden aftenen blev videreført med at lægge puslespil samt et enkelt spil 
hjerterfri. 

En vellykket – og aldeles begivenhedsløs – aften blev afsluttet med en 
kop kaffe inden medlemmerne kort efter kl. 19:15 hastede hjem for at hygge 
sig med familien.

VenøPosten kan dermed på det SKARPESTE dementere både, at et 
bryggerlaug, et bryghus, et herrekor samt yderligere arrangementer skulle 
være undervejs. VenøPosten må også på det kraftigste tage afstand fra de 
grundløse rygter om, at den frie presse skulle kunne forhindres i at skrive 
den fulde sandhed. VenøPosten stiller sig aldrig tilfreds med mindre end den 
FULDE sandhed.
/ VenøPosten - S. 
Nesredep, underdre-
jende/undersøgende 
journalist

PS: Den ansvarsha-
vende redaktør har af 
presseetiske hensyn 
neddæmpet yngste 
reporters referat – så 
han kan lære det!

Færgetrafik  
i august

 2021 2020
Passagerer ............ 33.038 .....36.336
Personbiler ............ 14.120 .....15.444
Busser ........................... 498 ...........488
Lastbiler ....................... 126 ...........234
Gods (tons) ................. 351 ...........411
Cykler.........................2.378 ....... 2.700
Campingvogne ............54 ............. 50

Foto: AnonymFoto: Jan Bendix
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DET  SKER
ÅBENT HUS
Jeg vil gerne invitere til min 60-års fødselsdag fredag den 15. oktober  
kl. 12:00-17:00 på Venø Kro.
/ Knud Overgaard, Riisvej 18

JUBII – SÅ ER DER FEST! 
Vi holder ”100” års fødselsdag. Vi vil derfor gerne invitere venner og bekend-
te på Venø til at komme og deltage i festen.

Festen holdes lørdag den 23. oktober fra kl. 15:00 på Venø 
Efterskole.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Svar udbedes af hensyn til køkkenet 
senest fredag den 8. oktober på telefon til en af os.

Kærligste hilsener fra Manja, tlf. 30 32 18 52 og Klaus, tlf. 27 26 80 38.
/ Manja Søby Jensen og Klaus Nyby, Nørskovvej 10 

RENGØRINGSHJÆLP TIL FIRBJERGSANDE
Vi søger 1-2 medarbejdere til at gøre rent på Firbjergsande mellem de for-
skellige udlejninger.

Det er et krav fra os, at lejren altid forlades ryddet og fejet. Der er således 
tale om en gennemgang og nødvendig gulvvask og rengøring. Afregning vil 
ske efter timeforbrug.

Henvendelse til: Herning FDF/FPF Fritids- og lejrcentre, Ryan Jensen,  
tlf. 40 63 54 76, lian@venoe.dk.
/ Herning FDF/FPF – Poul Lund

Privatfoto

Privatfoto

LOPPEMARKED 
Vi holder loppemarked i Børnehu-
set søndag den 7. november 
fra  
kl. 10:00-15:00 med boller, kaffe 
og kage. Alle er velkomne til at del-
tage med deres egen lille bod. 

Kontakt mig på mail, hvis du 
ønsker din egen lille bod: maria-
guggenheim@gmail.com.
Vi ses! :) 
/ Inge D. Mortensen og  
Maria Guggenheim, Riisvej
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DET  SKER
VANDAFBRYDELSE
Venø Vandværk skal have udskiftet hele udpump-
ningsdelen med nye pumper, rør osv., da det efter-
hånden er 20 år gammelt og begynder at være  
nedslidt. 

Udskiftningen er planlagt til mandag den 11. oktober og der vil fore-
komme afbrydelser af vandet nogle gange i løbet af dagen. Der vil blive givet 
endelig besked via SMS og Facebook i dagene op til udskiftningen. 

Er der spørgsmål, kan Vandværket kontaktes på vand@venoe.dk eller tlf. 
42 12 58 99.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

VENØ LÆSEKREDS
Læsekredsens Gruppe 2 har bestilt billetter til bogcafe og spisning torsdag 
den 4. november kl. 18:00 på Struer Bibliotek. 

Det kunne være vældig hyggeligt, hvis også deltagere fra de øvrige 
grupper deltager. Så hermed en opfordring til deltagelse i en aften med 
inspiration til vinterens læsning formidlet af Struer Biblioteks personale. 

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 13. januar 2022, hvor der 
afholdes Nytårstaffel for læsekredsens medlemmer. Yderligere informationer 
følger.
/ Læsekredsens Gruppe 2 – Alice Frederiksen

Gråt og trist vejr, men ganske smukt tog træskibssejladsen sig ud på turen Limfjorden rundt 

Venø med stop i Struer. 

Foto: Jan Bendix
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Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

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 for selskaber.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 

eller info@venoekro.dk  
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller humlum@spar.dk

Venø Havnecafe og Kiosk
Uge 42 åbent alle dage  

kl. 12:30-18:00.

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Gratis entre til haven.

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38

DET  SKER
DE 10 KONKURRENCESANGE, 2021
Venø Kirke lægger hus til søndag den 17. oktober kl. 10:30-11:15, hvor 
vi i fællesskab synger de 10 sange, eller dem vi har lyst til, eller dem vi kan nå 
fra Kr. Dagblads konkurrence.

I sommeren 2021 udbød Kr. Dagblad en konkurrence om at finde 
Danmarks 10 bedste sange fra sangskatten – den uofficielle nye sangkanon 
– det tog ca. 6.500 læsere til sig, og stemte blandt 100 mulige. 

”Dejlig er jorden” vandt, med ”Se nu stiger solen af havets skød” på 2. 
pladsen og ”Danmark, nu blunder den lyse nat” på 3. pladsen. Se mere om 
konkurrencen her: www.kristeligt-dagblad.dk/artikler/sangkanon.

Kirkesangerne Grethe Munk-Andersen og Irma Bjerre Pedersen bistår os 
med sang, og Lilly Møller vil sidde ved klaveret/orglet.

Arrangementet indledes med tekstlæsning til søndagen, sangteksterne 
har vi selvfølgelig sørget for, og vi afslutter med en lille smagfuld surprice.

Vel mødt! Vi glæder os til at se jer.
/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

VENØS TILSYNEKOMST I VERDEN
Foredragsgruppen slår nu til igen her efter coronatidens godt 18 måneders 
lukning!

Når man bor på Venø – hvad enten det er gennem mange eller blot få 
år – så spekulerer man nok ikke så sjældent på, hvordan denne skønne og 
langstrakte ø her midt i Limfjorden er blevet skabt? Hvordan blev øen dannet 
i sin tid? Hvordan så den ud, da den dukkede frem af istågen for tusinder af 
år siden? Og hvor og hvordan har øen ændret sig siden?

Den slags spørgsmål bliver der rig lejlighed til at få besvaret torsdag den 
21. oktober kl. 19:30 på Efterskolen. 

Vi er nemlig så heldige her på øen at have kendskab til en geolog, der 
ved besked om disse spørgsmål, og som desuden også er opvokset på øen, 
nemlig Johanne Bendix. Hun vil i store træk og ved hjælp af PowerPoint 
fremstille Venøs udvikling fra istidens afslutning for 13.000 år siden til i dag.

Der serveres naturligvis kaffe og blødt brød og entré er som vanligt 
50,- kr.
/ Foredragsgruppen – Per Mikkelsen 

Arkivfoto: Preben Friis
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HAVEN PÅ VENØ
VI PLØJED OG VI SÅEDE…
Ja, egentlig var det jo erklæret slut med at pløje den 
store køkkenhave. Den opmærksomme læser husker 
måske min noget kække erklæring i tidligere indlæg, om 
at det var slut med den stolte familietradition; at fræse 
køkkenhaven efter endt sæson. Gravefri have – eller  
no-dig – er det nye sort, forstår I. 

I en gravefri have gør “de små underjordiske” fræse-
rens arbejde med at forbedre jorden. Bedene dækkes 
med plantemateriale, kompost, hestemøg osv. – og 
regnormene trækker det hele ned, bruger vinteren på 
at tygge sig igennem det meste og efterlader jorden luf-
tig, gødet og humusrig – klar til ny forårssåning. Og det 
virker! I hvert fald i en veletableret køkkenhave i næsten 
ukrudtfri jord – det ved jeg, for min tidligere (noget 
mindre) køkkenhave endte efter mindst 5-7 års lugning 
at blive en lækker gravefri højtydende køkkenhave. 

Der er vi så ikke heeeeelt endnu på den nye mark, 
som Mads Bendix fræsede igennem første gang for et 
år siden. For ukrudtstrykket er gigantisk på den gamle 
græsmark – og ligeså var mine gøremål denne sommer. 
Det kolde forår udskød en del af såningerne, og da først 
jeg fik sået og varmen kom, eksploderede ukrudtet, så 
snart jeg vendte ryggen til. I juni blev alle bede luget, så 
jeg kunne rejse trygt på ferie de sidste fem dage i juni. 

Ved hjemkomsten i starten juli var der allerede 
så meget ukrudt igen, at den nye rullerenser havde 
svært ved at klare kvikgræsrødderne. Alle aftener i juli 
blev brugt på at vande, vande og vande – og dagene 
forsvandt som fredagsslik i betjening af kunder, høste 
grøntsager, lave produkter. Juli levnede ingen tid til 
lugning. Således bekom den våde august både afgrøder 
og ukrudt godt. Alt voksede i septembers første halvleg. 
Tilbage stod jeg – i ukrudt til knæene – og selvfølgelig 
også de lækreste sprøjtefrie afgrøder. 

Ikke alt er groet til i ukrudt. Der har været et væld af dejlige afgrøder. 

Forventningen om den gravefri have faldt for hver dag. 
Jeg er blevet klogere – meget klogere på grøntsags-
dyrkning denne sommer. Og har erkendt at jeg godt 
må sætte barren lidt lavere.

Så ja – fræseren er igen inviteret til ukrudtsmassakre i 
køkkenhaven. Sammen med 200 meter sort ukrudtsdug. 
Nu bruger jeg krudtet på de overvintrende bede – de 
fire slags jordbær, hindbær og rabarber. Resten må hvile 
i fred under ukrudtsdugen indtil, jeg med fornyet energi 
er klar til at tage ukrudtet i opløbet i næste sæson.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

Gartnermedhjælper Vilma er også træt af ukrudt og glad for det lune 

dække af tang. 

Fotos: Ane Kathrine Thorgård
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SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ
Septembers himmel er så blå, og i år bød den også på skønne dage med 
sommevejr med udeliv, leg og ikke mindst badning.

Midt i september drog linjerne på årets første længere tur. Friluft klatrede 
i Snedsted Klatreklub og fortsatte gennem Nationalparken i kano til Lodbjerg 
Fyr. 

Kunst- og Forfatterlinjen rejste til Århus for at blive inspireret på små gal-
lerier, hos kunstnere og i Ikea. 

Surf & Sejlads havde en dag med bølgesurf i Klitmøller, inden de pakkede 
bådene og sejlede via Handbjerg til Gyldendal Marina, hvor de overnattede i 
sheltere. 

Linjeturerne giver gode oplevelser på kontoen, som er med til at skabe 
fællesskab, men som også giver meget at tale om, når vi alle samles hjemme 
igen.

Glæden har været stor i september, for endelig er skolens to nyindkøbte 
både nået frem. Skolen har investeret i to nye AIRA 22-både. De er indviet og 
både elever og undervisere glæder sig over at kunne sende flere elever på 
vandet.

Den sidste weekend i september slog vi dørene op til forældreweekend - 
165 forældre havde tilmeldt sig, så der var fuldt hus fra fredag til lørdag.

Søndag slog vi dørene op til Efterskolernes Dag. Skoleåret 22/23 melder 
om ventelister til alle linjer, og vi glædede os til at se kommende elever fra 
nær og fjern, som drømmer om et efterskoleår på Venø.

Endelig vil vi sige tusind tak til alle jer, der har budt ind på at få besøg af 
elever til Venø Kaffe. Eleverne glæder sig helt vildt!
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole



2. oktober kl. 10-12 Kom og leg i Efterskolens hal

3. oktober kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo 

5. oktober kl. 19:30 Efterskoleelever på besøg til “Venø kaffe”

8. oktober kl. 18:00 VBU: Kulturaften, Børnehuset

9. oktober kl. 9-17 VBU: Arbejdsdag, Børnehuset (tilmeld. 5/10)

10. oktober  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo 

10. oktober kl. 15:15 Venø Musik: Cellokoncert, Nørskov

11. oktober  Venø Vandværk: Vandafbrydelse

12. oktober kl. 19:00 “Strikkeklubben” mødes på Klitten 17

13. oktober kl. 19:30 VBU: Generalforsamling, Børnehuset

14. oktober kl. 17-18:30 Brevafstemning, Venø Efterskole

14. oktober kl. 19:00 VenøBoen: Generalforsamling, Efterskolen

17. oktober  kl. 10:30 Fællessang i kirken

21. oktober kl. 09:00 Menighedsrådsmøde hos Susanne Marie Jensen

21. oktober kl. 19:30 Foredrag: Venøs tilsynekomst i verden, Efterskolen

22. oktober kl. 09:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Marie Jensen

24. oktober  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

25. oktober kl. 19:30 Vælgermøde på Venø Efterskole

29. oktober kl. 16:30 VUF: Østersplukning, stranden overfor 
  Sønderskovvej 25 (tilmeld 25/10)

31. oktober  kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo - efterfølgende kirkekaffe

Badminton: Mandage kl. 16:45-17:45 og 20:15-21:15, Efterskolens hal

Billard: Mandage kl. 14:00-16:00, Nørskov 

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

Glad motion: Onsdage kl. 17:30 i Efterskolens hal, første gang 6/10 kl. 17:20

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

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

Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havncafe og Kiosk

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

OKTOBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten novem-
ber 2021 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 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 3. november.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


