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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

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
AT SIGE JA
Konfirmationen er over os, og det får mig til at tænke over det at konfirmere 
noget, at sige JA.

Der bliver sagt mange JA’er i kirken. Lige om lidt er det konfirmandernes 
tur. Gad vide om de ved, hvad det er, de siger ja til?

Mange lørdage hører jeg brudepar sige ja til hinanden. Med skilsmisse-
statistikkerne in mente kan man godt spekulere over, om de ved, hvad det er, 
de siger ja til. Selvom det er yderst sjældent, står jeg faktisk med følelsen af, 
at de par jeg møder handler overilet, når de i kirken siger ja til hinanden. Så 
kan jeg spekulere over, hvor er det, det går galt? For jeg er vel ikke bare den 
”heldige” præst, der kun vier folk, der bliver sammen?

På Venø har vi ikke særlig mange dåb. Dåben er der, hvor der siges flest 
JA’er på et enkelt menneskes vegne. Ja til troen. Sjældent kan den døbte dog 
svare for sig selv. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at dåbsbarnet ikke ved, 
hvad det er, der siges ja til.

Mens jeg stadig gik i folkeskolen, havde jeg en veninde, der havde det 
med at sige ”ja ja”, når man spurgte hende om noget. For som hun sagde: 
De fleste vil gerne have et ja. Så hvis hun ikke lige fik hørt, hvad folk sagde til 
hende, så ville hun blot reagere med et glad “ja ja”.

Jeg husker, hele klassen var i erhvervspraktik hos DAB, en virksomhed der 
lavede busser. Vi blev placeret forskellige steder i virksomheden. Min veninde 
var kommet ud på et lager, hvor ting blev opbevaret, og en lille truck kørte 
rundt i hallen for at placere og hente ting. Hvad hun lavede derude, ved jeg 
ikke, men der skete det, at hun kom til skade med sin ene fod, mens hun var 
derude. Meget uheldigt, så hun blev nødt til at stoppe praktikken. ”Hvordan 
skete det?” spurgte jeg hende. ”Jo…” sagde hun ”en af lagermændene sad 
på en truck, mens jeg stod og snakkede med ham, og så spurgte han om et 
eller andet, jeg hørte ikke lige hvad, men jeg svarede selvfølgelig ”ja ja”, og så 
kørte han min fod over”.

”Hvad havde han da spurgt om?” Spurgte jeg undrende. ”Han spurgte 
om jeg havde flyttet min fod, men det fandt jeg jo så først ud af bagefter”.

Hvad er det, vi siger ja til?
JA er et positivt ord. Det er et dejligt ord, fordi når mennesker siger ja til 

en, så føler man sig imødekommet. Det var det, min veninde vidste.
Alligevel skal man jo ikke sige JA til hvad som helst, moralen er, at man 

også skal vide, hvad man siger ja til, for man kan risikere at få sin fod kørt 
over.

Om lidt skal konfirmanderne konfirmeres. De skal sige deres ja i kirken. 
Men i virkeligheden er det slet ikke konfirmandernes ja, konfirmationen 
handler om. Det ja, der betyder noget den dag, er Guds ja. Gud siger ja til 
hver enkelt konfirmand. Gud siger ja hele tiden alle dage indtil verdens ende.  
Konfirmationen konfirmerer eller bekræfter blot dette Guds ja til mennesket.

Spørgsmålet jeg fristes til at slutte af med nu, er: Ved Gud, hvad det er, 
han siger ja til, når han siger ja til os alle?

Det er en gave at have tro nok til at turde have tillid til det.
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Årets Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten afholdes den 26. september kl. 10:30. Der vil efter-
følgende være Amerikansk Lotteri. Som de tidligere år kan alle, der har lyst, 
medbringe høstgaver. Det kan være æbler fra haven, en lille buket eller 
andet, der har at gøre med efterårets komme. 

Præstefri søndage
Der er i denne omgang to præstefrie søndage: den 17. oktober og 14. 
november. Menighedsrådet er ved at planlægge eventuelle arrangementer 
begge dage. Så snart vi ved mere, meldes det ud både i VenøPosten og på 
Facebookgruppen “Venø beboerne”.

1. søndag i advent
Søndagen falder i år den 28. november, hvor de nye kirkelys bliver båret 
ind, og det nye kirkeår begynder. 

Ø-seminar
Igen er Venø heldig og får mulighed for at være vært for Ø-seminaret. 
Ø-seminaret samler menighedsrådsmedlemmer og præster fra de 27 små-
øer i Sammenslutningen af Danske Småøer. Formålet er at give deltagerne, 
nyvalgte og erfarne kirkefolk fra øerne mulighed for at netværke om kirke-
arbejdet. 

Planen var, at det skulle have været afholdt i år, men grundet Corona 
afholdes seminaret i stedet den 4.-5. februar 2022. I seminaret deltager 
bl.a. Biskop Henrik Stubkjær og et medlem fra Folketingets Kirkeudvalg. 

Der kan være behov for hjælp til at få deltagerne indlogeret, så hvis der 
allerede nu er nogen, der ved, at de har mulighed for at hjælpe med dette, 
må I gerne henvende jer til Inge Dehnfeld på tlf. 60 66 82 81 eller Sussanne 
Marie Jensen på tlf. 40 83 20 60.

Tv-optagelser
Menighedsrådet er blevet kontaktet i forbindelse med optagelser af en ny 
julekalender. Den hedder “Glæden - findes mange steder” og er en serie på 
26 afsnit med afsæt i kunsten i kirkerne rundt om i hele Danmark. Optagel-
serne foregår den 11. oktober mellem kl. 9:00 og 12:00. 

Byggeri i præsteboligen
Der har nu været møde med deltagelse af provst Birgitte Krøyer, provstens 
rådgiver N.C. Andersen og arkitekt Freddy Nielsen. Bevilligende myndighed 
for byggeriet er Provstiudvalget. 

Planen er, at arkitekt Freddy tegner et forslag. Byggeriet forventes plan-
lagt i efteråret 2021 og påbegyndt i foråret 2022. 

/ Venø Menighedsråd – Inge Dehnfeld Mortensen

OP MED FLAGET
Som omtalt i augustudgaven er der 
konfirmation den 4. september 
– og heldigvis i en restriktionsfri 
kirke. Konfirmander og familier 
ønskes en god dag:
• Anna Gramstrup Brødbæk, 

Riisvej 4
• Mark Borbjerggaard Staunstrup, 

Kimingen 4
• Benedicte Thorgård, 

Havstokken 16

/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto: Jan Bendix



4

DET SKETE
VENØBOENS HJØRNE

Det laver vi også...
I august havde bestyrelsen et møde med direktør Jakob  
Bisgaard fra Struer Kommune for at drøfte forskellige emner. 
Jeg vil her blot nævne nogle få af dem.

Vi kan høre, at der på øen er stor interesse i en omdannelse af sydenden 
af Venø til Naturpark, hvorfor vi bragte emnet på banen igen. Struer 
Kommune og Naturstyrelsen er stadig interesserede, men parterne er ikke 
lykkedes med at komme til enighed om vilkårene for opkøb af jord og 
bygninger.

Et andet vigtigt emne var cykelturismen på og omkring Venø. Vi fortalte 
om vores nye udlejnings-el-cykler og om vores håb om, at der snart kommer 
svar i byggesagen omkring opførelse af et cykelskur ved færgen, som Struer 
Kommune vil opføre. Byggesagen er under behandling ved Kystdirektoratet, 
og Kommunen afventer godkendelse. 

Vi gav også udtryk for, at det er et stort ønske at få vejen til færgen mere 
trafiksikker ved at føre cyklister udenom med sti fra færgen til Bremdal via 
stranden. Jeg har for nyligt gået turen. De første 400 meter fra Kleppen 
foregår langs stranden, men så snart man passerer Strandbjerggaard kom-
mer der en god, 2 meter bred cykelsti, der fortsætter ind til roklubben. Derfra 
kan man cykle over roklubbens P-plads og ud på den asfalterede cykelsti i 
Bremdal, der som bekendt fortsætter til Struer. Så det er primært en forlæn-
gelse af eksisterende cykelsti med ca. 400 meter, vi ønsker.

Omkring opførelse af et seniorbofællesskab på Lønningen 4 fortalte vi, at 
vi fortsat er bekymrede for, om Lejerbo når at sikre sig grunden, inden det 
er for sent. Når Lejerbo ikke har købt grunden endnu skyldes det de aktuelt 
høje byggepriser, så Lejerbo er i gang med at undersøge muligheden for 
brug af lokale håndværkere i stedet for deres egne. Jakob Bisgaard er efter 
mødet kommet med et forslag til sikring af grunden, som Lejerbo nu skal 

vurdere, om de vil/kan gå 
med i. Vi håber, det giver 
mulighed for snarest at få 
sikret ejerskab af grunden til 
formålet: Seniorbofællesskab.

Vi drøftede også behovet 
for flere byggegrunde på 
Venø, og her kan vi konsta-
tere, at Struer Kommune er 
på Venøs side. De arbejder 
i vores interesse på at få 
udlagt nogle arealer til byg-
gegrunde i bynært område.
/ VenøBoen – Annette Friis

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
GENERALFORSAMLING I VENØBOEN
Torsdag den 14. oktober kl. 19:00 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 bestyrelsen samt to suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hæn-
de senest den 14. september. På generalforsamlingen har fremmødte 
medlemmer, der er fastboende eller grundejere på Venø stemmeret. Stem-
meret opnås efter tre måneders medlemskab. 

På valg er: Annette Friis, Søren Hindkjær og Bodil Anker-Møller. De to 
førstnævnte er villige til genvalg. På valg som suppleant er: Inge Dehnfeld og 
Jan Bendix. Sidstnævnte er villig til genvalg.
/ VenøBoen – Annette Friis

ET VILDERE VENØ
Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. 
Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 
mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø. 
På den baggrund inviterer Struer Kommune 
lokalområderne - herunder Venø - til at være 
med til at sætte vores personlige præg på den indsats, som skal forøge den 
biologiske mangfoldighed.

Arbejdet med at skabe det VILDESTE lokalområde løber fra den 1. sep-
tember 2021 til den 1. september 2022.

Er du som venøbo eller sommerhusejer på Venø interesseret i at bidrage 
til mere vild natur på Venø, på offentlig tilgængelige arealer eller hjemme i 
din egen have, så kan du søge om midler hertil. Som udgangspunkt kan der 
ansøges om op til 5.000 kr. pr. projekt, men sidder du med et særligt projekt, 
skal du ikke holde dig tilbage med at søge.

Der skal ikke ske nogen koordinering af indkomne idéer, så du skal blot 
henvende dig direkte til Struer Kommune:

• Send din idé og budget til vild@struer.dk.
• Afvent besked inden du begynder at realisere din idé.
• Når du har realiseret din idé, skal du sende dokumentation for udgiften 

til vild@struer.dk. Herefter udbetales pengene til din NemKonto. 
Den 1. oktober 2022 vil der ske en kåring af de VILDESTE ”projekter”.
/ VenøBoen – Annette Friis 

ÅBEN Ø I UGE 42  
- INDVIELSE AF UNESCO  
GLOBAL GEOPARK
Vi er i gang med at indsamle aktivi-
teter fra erhvervsdrivende, forenin-
ger m.v., så vi kan tilbyde gæster, 
der ønsker at besøge Venø i efter-
årsferien, nogle spændende ting at 
foretage sig. 

Endeligt - samlet program vil 
blive annonceret i VenøPostens 
oktobernummer.

Geopark Vestjylland vil ligeledes 
lave et samlet program for hele 
deres område - Lemvig - Holstebro 
og Struer Kommuner, som vil 
komme på midtersiderne i de tre 
lokalaviser. 

Har du ikke lige fået læst om 
det i VenøPosten i august, men 
ønsker at deltage med en aktivitet, 
så kan du nå det endnu. 

VenøBoen samler idéerne sam-
men og sender et samlet program 
til Geopark Vestjylland. Deadline 
for indslag er den 10. septem-
ber, og skal sendes til annette@
venoe.dk.
/ VenøBoen – Annette Friis
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VENØ  GIF
GIF-BESTYRELSEN 2021/22
Formand: Dorte Sauer, næstformand: Jacob Thorgård, kas-
serer: Anne Thusgaard, sekretær: Jens Chr. Brødbæk, øvrige 
medlemmer: Ingrid Korsgaard og Laila Hvid.

Medlemskab 
Tak til alle, der reagerede på Anne Thusgaards besked ang. kontingentop-
krævning. De resterende medlemmer har fået opkrævningen i postkassen. 

Vi modtager gerne nye medlemmer, så er du sommerhusejer eller fastbo-
ende, der ønsker medlemskab af GIF, kan du indbetale 50 kr. pr. person til 
MobilePay nr. 97184 eller kontakte Anne på tlf. 29 87 39 70.

Yoga
Vi arbejder på at oprette et yogahold i slutningen af september. Marlene Bille 
Tveiti (sidste års instruktør) har givet tilsagn om, at hun igen vi stå for et hold. 
Vi har endnu ikke alle brikkerne på plads, men vi forestiller os, det bliver tirs-
dage mellem kl. 17:00 og 18:15. Så snart vi ved mere om tidspunktet for 
første gang, meddeler vi det på Facebook og i næstkommende VenøPosten.

Billard
Der er stadigvæk mulighed for at spille billard i kælderen på Nørskov. Hen-
vend dig til Karl Askanius på tlf. 21 42 70 55, hvis du har lyst til at spille. Tid-
punktet er mandage kl. 14:00-16:00.

Saunaen
Saunaen er igen åben for både medlemmer og gæster.

Årligt medlemskab af saunaen koster 300 kr. Sæsonen begynder den 1. 
oktober og indmeldelse skal ske til Marianne Pedersen. Gæstebetaling er 
25 kr. pr. person. Man kan booke saunaen ved at henvende sig til Marianne 
Pedersen på tlf. 23 37 83 71.

Fitness
Der er nu igen rig mulighed for at træne i fitnesslokalet på Venø Efterskole. 
Der er særskilte træningstider for venøboerne. Coronapasset skal naturligvis 
være i orden. 

Vi sænker priserne og gør det nemmere for dig. Årligt kontingent: 500 
kr. Sæsonen går fra oktober 2021 til oktober 2022. Ønsker du blot at træne 
i en måned eller to er prisen 100 kr. pr. måned. Yderligere information og 
indmeldelse kan ske til Anne Thusgaard på tlf. 29 87 39 70.

Vi glæder os til den kommende sæson og vi håber, der bliver godt med 
aktivitet på alle fronter.

/ Venø GIF – Dorte Sauer

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

http://venoe.dk
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...
TEAM RECYCLING VENØ
Team Recycling Venø er en lille gruppe af modne mænd, som hver lørdag 
kl. 9:00 cykler fra Havnecafeen. Vi cykler typisk i flere grupper, så alle kan 
være med. Efter veloverstået cykling slutter vi af med en lille “after cyclings”-
seance. Da det hænder, at der er lidt mandefald, er der altid plads på holdet. 
Mød derfor blot op med cyklen lørdag kl. 9:00 ved Havnecafeen. Yderligere 
oplysninger kan fås ved Niels Haahr (kaffebrygger) på tlf. 27 84 36 74.
/ Team Recycling Venø – Niels Haahr

KOM OG LEG I HALLEN
Lørdag den 2. oktober kl. 10-12 åbner vi hallen for alle aldre. Vi skal lege, 
spille og hoppe sammen. Så husk idrætstøj. Der er samtidig intro til fitness-
lokalet for interesserede. Venø Gymnastik- og Idrætsforening har kaffe/saft 
og kage med. Tilmelding til Jens Christian Brødbæk på tlf. 40 91 50 91 med 
antal deltagere.
/ Venø GIF – Jens Christian Brødbæk

INTERESSERET I MOTIONSGYMNASTIK?
Dorte Sauer har tilbudt Venø GIF’s medvirken til etablering af Venø-hold til 
motionsgymnastik. Derfor denne efterlysning af tilkendegivelse af eventuel 
interesse for deltagelse i det kommende halvår. Afhængig af interessen sæt-
tes gang i plan for praktisk måde at gennemføre idéen. De læsere, der er 
interesserede, bedes kontakte undertegnede på mail bx@jbx.dk eller  
tlf. 40 42 21 05.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

STRIKKEKLUBBEN GENOPSTÅR…
Har du lyst til at strikke sammen med andre, udveksle strikkeopskrifter, få tips 
og gode idéer, kort sagt hyggeligt samvær? Så mød op hos Laila i ”hallen” 
Klitten 17: Mandag den 20. september kl. 19:00.

Jeg sørger for kaffe og blødt brød til denne aften, hvor vi planlægger 
vinterens mødedatoer, og hvem der tager kaffe + brød med.

Tilmelding på tlf. 30 20 84 34 gerne inden den 17. september.
Nye som gamle strikkeinteresserede er velkomne. Glæder mig til at se jer!

/ Laila Mejlholm Olsen

Foto: Niels Haahr

Foto: Venø Efterskole

Husker:

MOTIONSBADMINTON
Badmintonsæsonen 2021/22 står 
for døren og vi begynder mandag 
den 13. september i Efterskolens 
hal.

Vi har hallen hver mandag 
fra kl. 16:45–17:45 og igen kl. 
20:15–21:15.  

Skulle nogle, udover dem, der 
spillede sidste år, være interes-
serede i at spille badminton, kan 
man henvende sig til Per Mygind 
på tlf. 22 67 80 85. Vi hører også 
gerne fra dig, hvis du blot har lyst 
til at være afløser. 
/ Venø Gymnastik og Idrætsfor-
ening – Per Mygind
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DET  SKETE
”JEG ER SÅ GLAD FOR MIN CYKEL”
Somrene 2020 og 2021 blev perioder-
ne, hvor cykelturismen slog igennem på 
Venø. Færgestatistikken taler sit tyde-
lige sprog. Succesen skyldes de politisk 
bestemte gratisperioder, men heldigvis 
også, at cyklister i alle aldre oplever 
Venø, som et overskueligt og fredeligt 
udflugtsmål for familie og venner.

Rådgivningsvirksomheden ”ByogLandskab” har gennem Sammenslut-
ningen af Danske Småøer spurgt VenøBoen om idéer til, hvad der kan 
forbedre rammerne for cyklende gæster på småøerne.

VenøBoen har i sit svar nævnt bl.a. indførelsen af Landevejsprincippet, så 
cyklende og gående hele året gratis kan benytte færgen og har endvidere 
foreslået lempelige regler for skiltning af cykelruter. Også ønsket om 
mulighed for opførelse af shelters på udvalgte steder er nævnt. Sheltere kan 
forlænge opholdet og fornøjelsen ved Venø.

Den større interesse for cykling på Venø bekræftes af Mogens Askanius, 
Venø Cykler, der melder om tilfredsstillende udleje af cyklerne ved færgelejet 
og på Venø Havn.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

STRUER TRACKS – EN MULIGHED
For tredje gang gennemføres Struer Tracks, den internationale biennale for 
lydkunst. Den finder sted ved månedsskiftet august/september, så interesse-
rede læsere skal være hurtige og benytte muligheden senest den 5. septem-
ber.

Det er helt imponerende og i tråd med Struers ønske om at positionere 
sig som Lydens By, at det lykkes at få internationale kunstnere til at lave 
værker til byrummet og dermed medvirke til at sætte Struer - også på det 
kunstneriske landkort. 

Venø har tidligere været søgt inddraget i Struer Tracks, men 
Kystdirektoratet fandt på det tidspunkt, at strandbeskyttelseslinjen skulle 
være en begrænsning for at få kunstinstallation til Venø.

Ikke al den viste kunst er let tilgængelig, men en tur på årets biennale kan 
måske flytte på vores kunstopfattelse.

Se program på www.struertracks.dk og virkeligheden i Struer by.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Færgetrafik  
i juli

 2021 2020
Passagerer ............ 38.002 .....40.692
Personbiler ............ 14.776 .....14.786
Busser ........................... 425 ...........414
Lastbiler ....................... 174 ...........168
Gods (tons) ................. 190 ...........206
Cykler.........................3.962 ....... 4.590
Campingvogne ......... 120 ...........126

Foto: Preben Friis
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DET  SKER
SKÅL I KRYDDERSNAPS
VUF’s septemberarrangement er en aften med emnet ”kryddersnaps”. Pre-
ben Friis giver gode tips og råd om det at lave kryddersnapse. Der vil være 
smagsprøver på forskellige kryddersnapse som inspiration til fremstilling af 
egne snapse.  

Hvis man denne aften gerne vil i gang med fremstillingen så medbring: 
Vodka, sylteglas samt fx brombær, rabarber, hyldebær, dild, havtorn, grønne 
valnødder, porse el. lign. 

1 flaske vodka til 250 gram bær eller 1 flaske vodka til fx 1 bundt frisk dild.
Vi mødes onsdag den 15. september kl. 19:30-21:00 i Børnehuset. 

Der vil undervejs blive serveret kaffe/the og kage. Der er ingen deltagerbeta-
ling denne aften.

Tilmelding skal af hensyn til smagsprøver og kage ske til undertegnede 
senest den 13. september på tlf. 21 48 97 37. 
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen

VUF-KURSUS
Lis Jensen, Venø Galleri har tilbudt at lave et lille kursus i VUF (Venøs Udvik-
lende Fællesskab). Det løber over to aftener og deltagelse forudsætter, at 
man kan komme begge aftener. Det er den 28. september og 12. okto-
ber kl. 18:30-21:30 i Venø Galleri. Der er plads til seks deltagere, og hvis 
der er flere tilmeldte, trækkes der lod om deltagelse. 

Lis fortæller om det lille kursus: Vi arbejder med kollografi, som er grafik, 
hvor trykpladen er lavet af pap. Det billige materiale giver mulighed for, at 
ikke-øvede kan lege med og afprøve flere forskellige måder at bearbejde 
pladen på – måske også prøve flere farver. 

Der er en materialebetaling på ca. 150 kr. plus/minus. 
Sidste frist for tilmelding er den 16. september og der meldes hurtigt 

tilbage, evt. efter lodtrækning, hvem der kan deltage. Tilmelding til underteg-
nede på tlf. 51 92 97 38.

På billedet ses udstilling af kollografi lavet af Lis. 
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Ane Kathrine Thorgård 

KLAR TIL HOTELDRIFT 
Der var dyb koncentration hos de otte deltagere, som mødte op til fremstil-
ling af insekthoteller hos Per Mygind i august. Vores dygtige lærer, Per, hav-
de forberedt materialet, så hver enkel selv kunne designe deres hotel. 

Der blev brug for alle evner: Designe, tegne, save, stemme ud, bore og 
sømme og Alice Frederiksens lækre blommekage var tiltrængt i pausen. Den 
30. august indrettede vi de færdige hoteller. De er vildt flotte!
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Ane Kathrine Thorgård

Så er Læsekredsen i gang igen

Foto: Lis Jensen

Foto: Ane Kathrine Thorgård

Foto: Jan Bendix
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VENØSUND II KOMMER TILBAGE TIL VENØ 
Vi har modtaget en gave fra Henning Svinth på 
Fur. Henning har bygget en model af Venøsund 
II. 

Vi har afhentet modellen på Fur og håber, vi kan få den gjort klar til 
Venøsunds 90-års fødselsdag.

Modellen er 5 meter lang og 2 meter bred. I slutningen af september har 
den fået plads i hal 2 på Østkajen i Struer. Har du lyst til at hjælpe med klar-
gøringen (lidt afslibning og opmaling af jerndele) er du/I meget velkomne.

Vi har besluttet at tilbyde flere gratis medlemssejladser ud i fjorden  
fredag den 22. oktober fra kl. 15:00 til 18:00. Program følger. NB: 
Reservation er ikke mulig.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær

EFTERSOMMER PÅ HAVNEN
Sæsonen lakker mod enden, og butikken lukker den 30. september. Dog hol-
der vi åbent i efterårsferien - uge 42 - fra mandag og ugen ud.

Vi takker alle, der har støttet os i løbet af sommeren.
Vi holder naturligvis åbent hele september, hvor vi også glæder os til at 

se jer. Information om arrangementer i uge 42 kommer i oktoberudgaven af 
VenøPosten.
/ Venø Havnecafé og Kiosk – Dorte Sauer og Claus Lund Jensen 

NYT INVENTAR TIL HAVNEHUSET
Venø Havn har søgt og fået bevilget midler til nyt køkkeninventar, stoleom-
betrækning, nye borde m.m. Det er Landdistriktspuljen, der har bevilget i alt 
80.000 kr. og øens foreninger spæder til.

Landdistriktspuljen (www.livogland.dk) har en særlig pulje til brug for 
fremme af ø-udvikling. Følg linket for mere information om muligheder.
/ VenøPosten – Red.

FRI INDREJSE TIL VENØ
Fra midten af august og indtil slutningen af oktober er der igen gratis fær-
geoverfart for gående, cyklister og privatbiler. Midlerne til det stammer fra 
den politiske beslutning om delvis indførelse af ”landevejsprincippet”. Prin-
cippet går ud på, at færgetakster skal svare til statens km-takst. Kommunen 
og VenøBoen har valgt gratismodellen, indtil ”landevejsprincippet” er fuldt 
indført.

Vi ønsker gæsterne velkommen til Venøs sensommer.
/ VenøPosten – Red. 

VI HAR FORBRUDT OS  
– BEKLAGER
Augustudgavens forsidefoto var 
krediteret forkert! Det var Preben 
Friis, en af tre af VenøPostens 
hårdtarbejdende og flittige foto-
grafer, der havde udløst.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Venøsund II fanget i Kbh. af Mette Jaffke

August 2021

Forenings- og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Preben Friis

EN SOMMERAFTEN PÅ VENØ 

Foto: Bjarne Tingkær
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KOMMUNAL- OG  
REGIONALRÅDSVALG
Som tidligere omtalt så er samtlige 
opstillingsberettigede lister inviteret 
til vælgermøde den 25. oktober 
kl. 19:30 på Efterskolen. 

Husk kryds i kalenderen. Vælgermøder på Venø er noget ganske særligt, 
fordi interesserede unge også deltager. I oktoberudgaven af VenøPosten 
følger yderligere orientering om mødet, og politikerne vil i korte oplæg 
orientere om deres syn på lokalområdeudviklingen.
/ VenøPosten – Red.

HAVPLANEN TIL DEBAT
På Lokalområdeudvalgets møde i slutningen af september 
drøftes deltagernes synspunkter på Søfartsstyrelsens forslag  
til Havplan, som også vedrører havet omkring Venø  
(www.havplan.dk). 

Afhængig af debatten udarbejder VenøBoen høringssvar, hvis der er 
forhold, der giver anledning til det. Det kan eksempelvis være med hensyn til 
besejlingsforhold, muslingedyrkning og råstofudvinding.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

Debat:

FRED, RO OG HØJHASTIGHEDSFORBINDELSE
Forår og sommer igennem har Søren Lang Hindkjær fra VenøBoens bestyrel-
se her i VenøPosten og ved personlig kontakt opfordret venøboere og som-
merhusejere til at tilkendegive deres interesse i at medvirke til at dække Venø 
med højhastighedsforbindelser. Det sker i forbindelse med muligheden for at 
få Energistyrelsens støtte til finansiering af bredbånd på Venø.

Heldigvis er der mange, der har reageret positivt. 
Desværre er der lodsejere, der har fravalgt muligheden for at medvirke til 

styrkelsen af Venøs infrastruktur. Argumentet har været, at de pågældende 
har ønsket fred og ro også i deres forbindelse til omverdenen. 

Hvad de måske overser er, at de samtidigt gør det vanskeligt for venø-
boere, hvor it-infrastrukturen er en væsentlig del af deres både privat- og 
erhvervstilværelse.

Den beregningsmodel, som Energistyrelsen bruger i forbindelse med 
prioritering af investeringsstøtte, bygger nemlig på, at bebyggelser, der lig-
ger i områder med svage modtage- og sendeforhold prioriteres højt, jo flere 
der i de pågældende områder melder sig til.

Der er vist ingen, der ønsker at genere de lodsejere, der ønsker fred og 
ro, men andre har brug for at sikre Venøs fremtidige net-infrastruktur. Derfor 
denne ydmyge opfordring til at gentænke, om ”fred og ro” skal sætte græn-
ser for Venøs udvikling som levedygtigt lokalsamfund. Kontakt evt. Søren på  
soren@venoe.dk.
/Jan Bendix – Nørskovvej 13

RUNDT OM VENØ  
DEN 15.-16. SEPTEMBER
Der bliver gode muligheder for 
at se forskellige træskibstyper på 
årets ”Limfjorden rundt”. Den 15. 
september er bådene på vej fra 
Nykøbing og øst om Venø, og den 
16. september går turen fra Struer 
til Fur. VenøPosten bringer gerne 
fotos fra begivenheden, så er der 
læsere, der får glimt af bådene 
enten fra sø- eller landsiden, så 
mail gerne til os.
/ VenøPosten – Red. 

BOLIGER TIL SALG

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

 - Lønningen 7  
Pris: kr. 945.000 
Boligareal: 73 m2 

Se nærmere på: edc.dk. 

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

NY NORDISK FOLKEMUSIK PÅ VENØ
Søndag den 19. september kl. 15:15 på 
Venø Efterskole.

Gruppen med navnet: “Som Os” er en gruppe 
på fem musikere, som alle hver for sig er kendte inden for folkemusik og 
jazzmiljøet: 

Annelene Toft Christensen, violin 
Tim Ewe Jensen, kornet/trompet
Jakob Kragesand, kontrabas 
Michael Hornhaver, guitar
Chris Falkenberg, trommer

Kvintetten havde deres debutturné i 2020 sammen med trioen Dreamers’ 
Circus, som huskes for en forrygende koncert til Venø Musiks 30 års jubi-
læum i 2019. 

Vi glæder os til at byde velkommen til en spændende koncert med de fem 
musikere i “Som Os” på denne søndag i september. 

Da der har været forskellige ændringer/flytninger af koncerter det sidste 
års tid, kommer resten af dette års program her:

Søndag den 10. oktober: Cellokoncert med Anker Sigfusson
Søndag den 14. november: Jazzkoncert med Chris Tanner Trio

Velkommen til musikoplevelser i Venø Musik. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

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

Tirsdag-lørdag fra kl. 11:30-14:00
samt aften fra kl. 17:30-21:00

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
Alle dage kl. 12:30-18:00. 

Uge 42 åbent mandag-lørdag.

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

Pressefoto
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DET  SKER
ENERGIOMSTILLING PÅ VENØ
Onsdag den 22. september kl. 
19:30 holder VenøBoen i samarbejde 
med ProEnergi informationsmøde i Hav-
necafeen omkring Venøs deltagelse i EU-projektet: The Clean 
Energy Transition Agenda (CETA). 

Projektet resulterer i en rapport til inspiration og guide 
for øerne i hele Europa mod energiomstilling og -optimering 
baseret på øernes visioner. I projektets første del indsamles 
data omkring øens energiforbrug (fra beboere, primær-, sekundær- og 
tertiære erhverv), energiproduktion, demografiske, geografiske og politiske 
forudsætninger, der har indflydelse på, hvilke muligheder øen har for ener-
giomstilling. Anden del omhandler øens visioner om en grønnere fremtid og 
de mulige løsninger, der kan benyttes på øen. 

Der gennemføres informationsmøde over konklusionerne fra første del og 
om øens visioner mod energiomstilling. Venø kan benytte den udarbejdede 
rapport til at gennemføre energirigtige løsninger, der vil gavne øen og 
nedsætte den samlede udledte mængde CO2.

Venø deltager i CETA-projektet igennem European Small Islands 
Federation (ESIN). ESIN er en mindre organisation, der guider øerne fra 
medlemslandene og skaber en fælles platform for at holde ø-livet i live. CETA-
rapporten er udarbejdet af The Clean Energy for EU Islands sekretariat, hvis 
formål er at skabe et fællesskab imellem øerne, tilbyde en fælles platform, yde 
teknisk support til øer og analysere de juridiske og regulatoriske aspekter, der 
er vigtige for øerne i overgangen mod mere energirigtige løsninger. 

The Clean Energy for EU Islands sekretariat har regionale partnere 
heriblandt Samsø Energiakademi. EU-organisationen: New energy solution 
optimized for islands (NESOI) står ligeledes til rådighed. 

NESOI’s formål er at fremme investeringer til energiomstilling på øerne, 
decentralisere energisystemer og bidrage til opnåelsen af FN verdens-
målene. Dette gør de ved at rådgive igennem EU-projekter, skabe platform til 
vidensdeling og mulig finansiering ved energiomstilling.

For yderligere information og eksempler på the Clean Energy Transition 
Agenda se The Clean Energy for EU Islands sekretariats hjemmeside  
https://euislands.eu.

Projektet er formidlet af Sammenslutningen af Danske Småøer og støttet 
af Struer Kommune. Alle interesserede venøboere og sommerhusejere er 
velkomne den 22. september.
/ VenøBoen og ProEnergi – Jan Bendix og Chanita Simonsen

TIL ALLE VENØS HERRER!
Torsdag den 23. september  
kl. 18:30 - ca. 20:30 inviteres alle 
Venøs herrer til stiftende general-
forsamling af Venø Herreklub af 
2021 - i Havnehuset. Øvrige herrer 
med lyst til at deltage er naturligvis 
velkomne.

Herreklubben stiftes uden der 
er brug for hverken vedtægter, 
bestyrelse, kasserer, referent eller 
revisor. Den formelle del af den 
stiftende generalforsamling er 
således overstået førend den er 
påbegyndt. I stedet vil der være 
et program, der blandt andet 
indeholder indtagelse af såvel fast 
som flydende føde. Alle øvrige akti-
viteter tjener ikke offentlighedens 
(eller pressens) bevågenhed.

Pris for deltagelse er 200 kr. 
Dette beløb dækker forplejning 
samt kontingent på livstid. 
Tilmelding pr. sms til Claus Lund 
Jensen, tlf. 40 10 44 11 senest 
søndag den 19. september  
kl. 20:00.

Herreklubben er gjort bekendt 
med, at der (til trods for et ønske 
om det modsatte) kan forventes 
intensiv pressedækning af 
arrangementet. 

Herreklubben gør i øvrigt 
opmærksom på, at den ikke er 
hverken beslægtet eller forbundet 
med en organisation ved navn 
Herreværelset. Skulle der være 
personsammenfald er dette ganske 
tilfældigt og utilsigtet. 
/ Herreklubben  
– Sredna Nesredep, talsMAND

DR LYD, P2
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HAVEN PÅ VENØ

HYBENTID
Jeg har altid modsatrettede følelser, når sensommeren 
indtræffer. Vemod over sommeren, der gik for hurtigt. 
Nåede jeg det, jeg skulle? Fik jeg badet nok? Gået ture 
nok? Nydt det nok?, og suk - hvor er der længe til næste 
sommer. Og samtidig får jeg en iver og glæde over alt 
det gode som sensommeren bringer med sig. Duften 
af høst, fugtig jord, køligere luft og alle de vidunderlige 
ting jeg skal nå at sanke. Planerne er utallige og sen-
sommeren ender med at gå lige så hurtigt som som-
meren. 

De gratis glæder er lige udenfor døren på Venø, og 
jeg er overbevist om, at øen gemmer på meget mere, 
som jeg ikke har opdaget endnu.  Hyben og brombær 
er oplagte – sunde, velsmagende og i rigelige mæng-
der. Hyben har et utal af anvendelsesmuligheder, men 
er besværlige at rengøre. Jeg plukker en lille portion 
ad gangen og gør dem rene med det samme – iført 
engangshandsker. Men faktisk har jeg udviklet en 
metode til at koge hybensuppe, hvor de hele hyben 
med undtagelse af stilken koges til de er ultramøre og 
derefter blendes hele molevitten. Hybenkernene er så 
hårde, at de ikke knuses af min stavblender. Dernæst 
kan jeg si hybenpure tilbage i gryden, mens alle 
kernerne ligger tilbage i sien. Suppen tilsættes sukker, 
vanilje, citron eller syrlige æbler. Kan jævnes med kartof-
felmel, så den bliver lidt tykkere - serveres iskold. 

I 1997 fik jeg feriejob i hjemmeplejen. Det var før 
tidsregistrering og alt mulig dokumentation. En af 
besøgene var hos en dame, som skulle have serveret 
dagens varme middagsmad fra Enggårdens køkken. 
Men damen kunne ikke få en bid ned, hvis hun skulle 
spise alene, så der var lavet aftale om, at man gerne 
måtte tage imod, hvis hun ønskede at dele sin mad og 
spise i selskab. 

Der sad vi – ung og gammel og delte en omgang hvid-
kålsrouletter og til dessert en kold hybensuppe med en 
lækker vaniljecreme til. Ved dagens afslutning cyklede 
jeg forbi Enggårdens køkken og fortalte om mit måltid 
og den lækre vaniljekvark, som den rettelig var – og 
måtte jeg få opskriften? Det måtte jeg heldigvis – den er 
simpel og ligetil og passer perfekt til kold hybensuppe. 
Du får den originale opskrift – med pletter og udtvæ-
rede bogstaver.

Lidt mere snu og kyndig skal man være, hvis man 
skal finde svampe. Efter 42 års kantareltørke lykkedes 
det for første gang i 2019 at finde kantareller. Hellige 
madonna! Nu var vi medlemmer af ”jeg–har–et–godt–
kantarelsted–og–jeg–fortæller–det–aldrig–til–nogen”–
klubben. Kantarelsteder synes at være omgærdet af 
ligeså meget hemmelighedskræmmeri og tavshedspligt 
som en PET-agent i efterretningstjenesten. Selv om 
Klosterheden er stor, fandt jeg for tre uger siden mig 
selv i selskab med et ægtepar med svampekurve og 
lange skridt, på vej præcis i samme retning som MIT 
hemmelige kantarelsted. ”Det er spændende, om vi 
finder nogle” sagde manden til mig. Jeg tror mest, at jeg 
knurrede et anstrengt smil frem – at dele kantarelsted 
med andre er nemlig ikke spor spændende. 

Jeg ved, at Venø gemmer på gode svampe. Jeg har 
fundet nogle stykker, og jeg ved, at andre øboere har 
deres foretrukne findested. Jeg er nået til erkendelsen 
af, at man gerne må holde sit svampested hemmeligt; 
for svampejagten indeholder jo netop præmissen at 
være en jagt. Man skal både være dygtig og heldig – 
måske får man et trofæ med hjem. Måske må man nøjes 
med kold hybensuppe og vaniljekvark. Og det er faktisk 
en rigtig god trøstepræmie.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

Foto: Jan Bendix

Foto: Ane Kathrine Thorgaard
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SE DET SUMMER IGEN AF LIV!
96 elever mødte forventningsfulde op den 8. august. Sammen med deres 
forældre og skolens ansatte fyldtes hallen til en traditionel velkomstfest med 
fællessang og tale. Det er dejligt, at vi igen kan invitere forældrene til arran-
gementer på skolen, og at vi kan synge sammen!

Efter en veloverstået intro-uge er vi nu i fuld gang med det normale 
skema, og her har vi det vist alle lidt som Dan Turell: Vi holder af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
Der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed 
fremmede ansigter

Hen over sommerferien er alle elevværelser blevet renoveret med nye møb-
ler og gulve, ligesom de sidste træstole i klasselokalerne er udskiftede med 
kontorstole, der kan justeres, så de passer til elevernes højde.

Vi kan næsten melde fuldt hus til skoleåret 22/23, men mange af de 
tilmeldte elever har endnu ikke haft mulighed for at besøge skolen på grund 
af Corona-restriktionerne. I september måned slår vi derfor dørene op til hele 
fire åbent-hus-arrangementer - heriblandt Efterskolernes Dag, som er en 
landsdækkende begivenhed, der altid afvikles den sidste søndag i september.

I samme weekend inviteres dette elevholds forældre til forældreweekend 
fredag til lørdag, hvor de får lov at prøve kræfter med livet som efterskole-
elev. Her er både sangtime, rengøring og linjetimer på programmet.

Venø kaffe
Vi håber, I allerede har sat kryds i kalenderen den 5. oktober 19:30-21:00, 
hvor efterskolen har den traditionsrige Venø kaffe på programmet.

Har I lyst til at få besøg af en større eller mindre gruppe elever, hører vi 
gerne fra jer på lone@venoe-efterskole.dk. Husk at skrive, hvor mange elever, 
I kan finde plads til.

Vi glæder os meget over dette samarbejde og hører hvert år eleverne tale 
begejstret om at blive inviteret ind i hjemmene rundt på øen.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole



4. september kl. 11:00 Konfirmation i Venø Kirke v/Tine Parbo

10. september  Tilmelding Åben Ø-planer uge 42 

12. september  kl 10:30 Højmesse v/Trine Parbo 

15. september kl. 19:30 VUF: Kryddersnaps, Børnehuset (tilmeld. 13/9)

19. september kl. 15:15 Venø Musik, koncert med “Som os”, Venø Efterskole

20. september kl. 19:00 Opstart af strikkeklub, Klitten 17 (tilmeld. 17/9)

21. september  kl 18:00 Menighedsråds møde hos Sussi Jensen 

22. september kl. 19:30 Energiomstilling på Venø, møde i Havnecafeen

23. september kl. 18:30 Herreklubben, Havnecafeen (tilmeld. 19/9)

26. september kl. 10:30 Høstgudstjeneste v/Trine Parbo

26. september  Efterskolerned Dag

28. september kl. 18:30 VUF, kursus hos Venø Galleri (tilmeld. 16/9)

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”

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

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

Morgenbadning: 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

SEPTEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2021 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 22. september

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 29. september.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


