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Knud Agger: Udsnit af ”Triptykon”. Motiver fra Struer og omegn (1938-39).  

Ophængt på Struer Statsgymnasium. Foto: Ib Sørensen. Udlånt af Holstebro Kunstmuseum. 
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Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen 
Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen 
Tlf. 97 86 82 00 
mr@venoe.dk 
 
Graver, Struer kirkegård 
Kirkegårdsleder Bent Vincents 
Tlf. 96 84 92 09 
bent@struerkirkegaardskontor.dk 
 
Kirketjener 
Anker F. Jensen 
Tlf. 97 86 80 79 
frimodt@live.dk 
 
Servicemedarbejdere: 
Lene Marie Jensen  
Tlf. 97 86 81 14 
Julie Gjern 
Tlf. 97 86 83 62 
 
Kirkeværge Ellen Hylleberg 
Tlf. 46 40 30 09 
ehy@mail.dk 
 
Organist 
(vikarordning) 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen 
Tlf. 97 86 80 79 
gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger 
Irma Bjerre-Pedersen 
Tlf. 97 86 82 00 
ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 
JULETRÆET 
Julen er højtid og måske den af kristendommens 3 højtider, som i mange 
årtier har haft størst folkelig gennemslagskraft. Allerede 1. søndag i advent 
begynder det med at tænde det første lys i adventskransen, og derpå går 
det slag i slag med mange skikke og hyggelige sammenkomster frem til jule-
aften og 1. og 2. juledag. 
 Det pyntede juletræ i stuen med gaverne placeret nedenunder er en 
skik, der har sat sig fast. Ofte er det sådan med den slags skikke, at de inde-
holder mange motiver og temaer, som ligger åbne for tolkning. For enhver 
af os. Ingen vil nøjagtigt kunne sige, hvad det ene eller andet træk betyder. 
Dog er det værd at fremhæve, at skønt juletræet er en ”ny” skik, der stam-
mer fra 1800-tallet, så har det som religiøst og kulturelt symbol langt dybere 
rødder. Juletræet symboliserer det ”livets træ”, der er omtalt i skabelsesbe-
retningen (1. Mos. 2,9), ligesom det også findes i vor gamle nordiske religi-
on som Asken Yggdrasil. 
 Èt af motiverne ved juletræet må være, at her på dette tidspunkt af 
året, hvor mørket er mest fremherskende, da henter vi et stedsegrønt træ 
ind. Her ved årets vendepunkt, da erindres vi om, at nu går det fremad mod 
lysere tider, for naturen vil vågne igen. Det fejrer vi ved at danse om det 
grønne træ. Og ikke blot symboliserer juletræet den nærmest omgivende 
natur, for vi hænger jo også stjerner og kugler op i træet som udtryk for 
universets stjerner og andre kloder. Kort sagt: Når vi danser om juletræet, så 
danser vi for universet. 
 Det er med andre ord som om, at der i juletræsskikken ligger den 
forståelse gemt, at universet ikke blot er vores omgivelse, men snarere vort 
ophav. Det komme vi af. Vi er børn af universet, som også giver os alle de 
gaver, der ligger ved træets fod. Det er som om, at et af motiverne ved dan-
sen om juletræet er en lovprisning af det dyrebare skaberværk. 
 Hvis denne tolkning har noget for sig, så stiller juletræet os dermed et 
spørgsmål. Det spørger: Frem for at forstå jorden og universet som blot vor 
omgivelse, som en slags reservedelslager vi kan bruge løs af, skal vi da ikke 
snarere forstå jorden som vort ophav? Som det, vi kommer af og lever af, og 
som vi derfor skal værne om? 
 Det er værd at understrege, at det spørgsmål ligger i forlængelse af 
hundredvis af salmer og tekster, hvor besyngelsen af den skabte jord er helt 
bærende. For i kirken synger vi Op al den ting som Gud har gjort, og vi syn-
ger Se, nu stiger solen af havets skød eller Alle gode gaver, de kommer 
oven ned. Og i GT står der i 1. Mos. 1,31: ”Gud så alt, hvad han havde skabt, 
og han så, hvor godt det var”. Med andre ord, så er kristendom ikke blot en 
forløsningsreligion, men i vid udstrækning også en velsignelsesreligion. 
 
Klokkeringning for verdens klima 
Alle sogne i vort land er på forskellig vis blevet opfordret til at ringe med 
kirkeklokkerne den 13. december. I alt 350 slag som en symbolsk handling i 
forbindelse med klimatopmødet i København, hvor politikere fra alverdens 

. . . fortsættes på side 3 
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DEKORATIONSVÆRKSTED 
DEN 5. DECEMBER 
En af juletidens gode traditioner 
er lørdagen, hvor børnene samles 
i præstegården og fremtryller jule-
dekorationer. Efterfølgende dra-
ger de rundt på øen og afleverer 
skaberværkene til de personer, 
der opfylder kravene til at modta-
ge en sådan. Man skal have pensi-
oniststatus for at komme i be-
tragtning. Ønsker man ikke besøg 
– giv så lige besked herom – så 
børnene ikke går forgæves. 
 Der vil blive sendt indbydel-
se ud til børnene. Vi mødes i præ-
stegården lørdag den 5. de-
cember kl. 10:00. Der serveres 
saftevand m.m. så der ikke skal 
arbejdes på tomme maver. 
 Juledekorationerne forven-
tes udleveret omkring kl. 12:00. 
/ Venø Menighedsråd  
— Ove Bjerre-Pedersen 
 
 
JULETRÆSFEST 
Juletræsfesten afholdes i år 6. 
juledag (normalt 5. juledag) ons-
dag den 30. december kl. 
14:00 i Havnehuset. Vi danser 
om træet og laver nogle sangle-
ge. Vi får besøg af julemanden. 
Hvert barn tager en pakke med til 
maks. 20 kroner. Mette vil sørge 
for nogle ”sunde” godteposer til 
børnene og lækkert bagværk, 
kaffe og the til de voksne. 
 Af hensyn til arrangemen-
tets afvikling er tilmelding nød-
vendigt. Vi kan maks. være 50 
personer. Tilmelding til en fra me-
nighedsrådet senest den 23. 
december. 
/ Venø Menighedsråd 
— Ove Bjerre-Pedersen 

. . . fortsat fra side 2 

lande på baggrund af klodens tilstand vil forsøge at træffe beslutninger, der  
skal begrænse den menneskeskabte påvirkning af verdensklimaet. 
 Beslutningen om at lade klokkerne ringe er ganske op til de enkelte 
menighedsråd. Vores biskop her i stiftet, Karsten Nissen, samt en del af de 
andre af landets biskopper har opfordret os til det. Om det er en sammen-
blanding af religion og politik e.l., ja sådanne tunge spørgsmål må rådene 
rundt i landet selv bakse med. Kunne vi nu i denne valgsituation foretage 
det tankeeksperiment at spørge juletræet om, hvad vi skal gøre – hvad ville 
det så svare? 
 Ville det ikke svare: Ring! Ring! Ring? Ville juletræet ikke opfordre os 
til med ringningen at deltage i en ”sang om selve det vitale livsmysterium, 
legemsvarmen, disse 37 grader, der er os lånt af solen, og som sætter os i et 
elskovsforhold til jorden og syvstjernen” (Johs. V. Jensen, 1907)? 
 Jo, sådan omtrent ville juletræet bestemt svare! Og livstræet i GT 
samt den nordiske Ask Yggdrasil ville komme med en lignende opfordring. 
Spørgsmålet er så, hvad vi som Venø Menighedsråd vil svare? 
 Det har vi på flere møder drøftet. Ret indgående endda, for vi har 
været en smule anfægtet! Her i sommer har vi jo været vidne til balladen 
ved Brorsonskirken i København, hvor det gamle problem om sammenblan-
ding af politik og religion igen var på spil. Det affødte en hidsig debat i me-
dierne, og den er nu igen på færde, hvor biskoppernes opfordring til klok-
keringningen er blevet kaldt stort set alt. 
 Nogle hævder – overvejende med rod i kristendom som forløsnings-
religion – at ringningen er en politisk ringning og udtryk for ”en fuldkom-
men forfalskning af kristendommen”. Andre siger – overvejende med ud-
gangspunkt i kristendom som velsignelsesreligion – at ringningen er ”et 
religiøst udtryk i sin egen ret”, for lige så lidt som klokkeringningen til en 
høstgudstjeneste er en politisk støtteerklæring til landbrugserhvervet, lige 
så lidt vil klimaklokkeringningen tage miljøpolitisk førergreb på de forsamle-
de politikere i København. Klokkeringningen er alene et udtryk for lovpris-
ning. 
 Skændsmålene i medierne om det her vil sikkert tage til frem mod 
den 13. december. Og det er ikke så ringe! – for det er tegn på, at der liv i 
os. Men hvad vi som Venø Menighedsråd beslutter os for, det kan ikke her 
nævnes. Deadline for VenøPosten er den 21. november, og da vort møde 
falder sidst i måneden, så har vi endnu ikke truffet nogen endelig beslut-
ning. Men den 13. december – den dag vil man kunne  
høre eller ikke høre vores beslutning. 
/ Per Mikkelsen 
 
 
 
 

Venø Menighedsråd ønsker sognet  
en rigtig glædelig jul og godt nytår! 

VENØ  SOGN 
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BENTE ANDERSENS JULEFROKOST-SILD 
 
Ingredienser: 
10 hele sildefileter uden ben 
2 dl rugmel 
Salt og peber 
 
Til stegning: oliemargarine 
 
Marinade: 
1 dl olie 
4 dl tomatketchup eller karryketchup 
6 spsk. estragoneddike 
8 spsk. sukker 
5 tsk. karry 
1 tsk. peber 
1 tsk. allehånde eller stødt nelliker 
1 spsk. sennepspulver udrørt i lidt vand 
 
Fremgangsmåde: 
− Klip rygfinnen af sildefileterne og del fileterne på langs. 
− Sildestykkerne vendes i rugmel, salt og peber. 
− Steg sildestykkerne i oliemargarine på en pande – 4 min. på hver side. 
− Afkøl de stegte sild helt. 
− Olie, ketchup, estragoneddike, sukker, karry, peber, allehånde og sen-

nepspulver røres sammen til en marinade. 
− Skær de kolde stegte sild midt over, så de passer i størrelsen til en rug-

brødsmad. 
− Læg sildestykkerne i en skål og hæld marinaden over. 
− Lad retten trække et døgn i køleskabet inden servering. 
− Serveres på rugbrød med nystegte løg og en god julesnaps til! 
 
Velbekomme!  
/ Ingrid lang Hindkjær 

VENØ  OPSKRIFTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUSØR 500 KR. 
Norsk skovkat efterlyses!  
− Navn: Nala 
− Langhåret - 4 hvide poter 
− Hvid brystkasse 
− Grå/stribet/makrelfarvet 
Kontakt venligst undertegnede 
på tlf. 97 86 86 40 / 60 22 94 60. 
/ Gitte Børsting 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 
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ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02 

www.venoe-kartofler.dk 
 

   

 
Havnehuset  Venø 

 
Alle dage fra kl. 14:00 – 17:30. 

Lukket på tirsdage. 
Ferielukket fra den 21. december til den 

3. januar - begge dage inkl. 
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 
www.havnehuset-venoe.dk 

havnehuset@venoe.dk 
 

   

 
Venø  Billedværksted 

 
Åbent efter aftale på tlf. 97 86 83 10 

Lis Jensen, Tangvej 1 
www.venoe-billedvaerksted.dk 

lis.jensen@post2.tele.dk 
 

   

 
Venø  Camping 

 
Alle dage fra 10:00 – 12:00 

og fra kl. 16:00 – 17:30 
 

Tlf. 97 86 80 02 
www.venoe.dk/venoecamping 

 

   

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent fredag og lørdag 

aften fra kl. 17:30 – 21:00 
samt lørdag og søndag  

til frokost fra kl. 11.30 – 14.00 
Bordreservation inden kl. 16:00. 

 
Jule Brunch den 13. december 

fra kl. 11:00 – 15:00 
(Reserver venligst bord. Bemærk at der 
kun serveres brunch i dette tidsrum). 

 
Julelukket fra den 14. december. 
Januar, februar og marts 2010  
kun åbent mod forudbestilling  

(min. 15 personer) 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

BEDST FRA NORDVEST 
Julegaveidéer og julehygge i Havnehuset og Venø 
Billedværksted den 12. og 13. december kl. 13:00 
– 18:00. 
 Mette inviterer indenfor i varmen i Havnehu-
set. Du kan opleve den gode julestemning, mens du 
bager luciabrød og fremstiller anderledes nisser. Der 
kan købes hjemmelavet gløgg og appelsinkage. 
 På Venø Billedværksted kan du få inspiration 
til julegaverne. Spændende, alsidig keramik af vestjy-
ske kunsthåndværkere: Signe Baily, Eva Herman, Ma-
rianne Christrup og Unika smykker af Lilli Hestbech. 
 Maleri, grafik og ”Månedens maleri” fra Venø- 
Posten som kort. Velkommen! 
/ Mette Jaffke og Lis Jensen 
 
 
HAVNEHUSET I DECEMBER 
Velkommen til decemberstemning for børn og voksne.  
Man kan:  

− smage på husets gløgg, pebernødder, appelsinkage m.m. 
− købe julegaven lokalt 
− hygge sig med fremstilling af anderledes nisser 
− lytte til levende julemusik – den 5. december 
− købe smukt håndbunden gravstedspynt og de lækreste grøntsager 
− se på julevinen 
− bage ”præstens hår” i luciabrødsværkstedet – den 13. december 
− besøge Venø Billedværksted – se indlæg ovenfor 

 
Alt dette foregår i weekenderne den 5.-6. og 12.-13. december  
kl. 13:00 -18:00. 
 Smukt indpakkede julekurve med spændende kvalitetsvarer: Special-
øl, økologisk kaffe, lokalt lammekød som fx spegepølse, økologiske vine, 
chokolader, økologisk saft, marmelader, olie og andre kolonialvarer af god 
kvalitet. Jeg tager mod bestilling og bringer ud. 
 Glædelig jul og et godt nytår ønskes alle. Tak for stor og god hjælp 
samt opbakning til mig og forretningen.  
 Bemærk at hjemmesiden nu er aktiv: www.havnehuset-venoe.dk. 
/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

DET  SKER 
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DET  SKETE 
FRA VORES EGEN VERDEN  
VenøPosten på programmet 
På initiativ af Venø Borger– og Grundejerforening (VBGF) har de tre udgi-
vere: VBGF, VenøBoen og Menighedsrådet holdt møde om udgivelsespoli-
tik og økonomi. I mødet deltog redaktionen.  
 Bente Bjerre (redaktør) havde udarbejdet oplæg om den nuværende 
udgivelsespolitik. Oplægget kan rekvireres ved henvendelse til 
vp@venoe.dk. På mødet blev formål og rammer for udgivelsespolitikken 
drøftet.  
Udgiverne bekræftede formålet med udgivelsen, som er:  

− At formidle og understøtte den fortsatte udvikling af Venø som sam-
fund. 

− At være venøboernes talerør i det offentlige rum. 
− At være venøboernes medie for orientering om ø-livet, tilbud, mulig-

heder, begrænsninger og meninger. 
 
Udgiverne og redaktørerne var enige om at opfordre læserne til at være 
opmærksomme på at sende et par linjer til redaktionen om stort og småt 
om livet på Venø, så bladet kan medvirke til at øge informationerne om em-
ner af generel interesse for læserne. 
 VenøPosten er en dyr tryksag, og foreningernes økonomi belastes af 
papir- og trykkeomkostninger. 
 Udgiverne vil mellem sig planlægge, hvordan bladets fremtidige øko-
nomi tilrettelægges.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
MED RÆVEKAGE OG EN ENKELT FULDMAGT... 
Undertegnede var eneste venøbo til NOE’s valg til repræsentantskabet, som 
fandt sted i Asp den 16. november 2009. 
 På trods af dette lykkedes det at få genvalg til de tre opstillede venø-
boere: Peter Petersen, Ryan Jensen og Peder Mejlholm Olsen. 
/ Peder Mejlholm Olsen 
 
 
STØTTE FRA GL. DRENGE TIL VENØ GIF 
Igen i år har Støtteforeningen Gamle Drenge været rundhåndede i forhold 
til en ansøgning fra Venø GIF. 
 Vi havde søgt om tilskud til at kunne købe et billardbord, således at vi 
forsat kan opretholde dette som en af vores aktiviteter. 
 Vi var så heldige at blive tilskønnet med 5000,- kr., hvilket vi er meget 
glade for. De aktive medlemmer til aktiviteten er i fuld sving med at finde et 
egnet bord. 
 Vi kan i denne anledning kun opfordre vores medlemmer til at støtte 
Gl. Drenge. Et medlemskab koster 50,- kr. pr. person. 
/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

HVEM ER HVOR? 
Januarnummeret af VenøPosten 
bringer traditionen tro en over-
sigt over bestyrelsesmedlemmer-
ne i Venøs mange foreninger og 
organisationer.  
 De enkelte foreninger op-
fordres til at maile: 
 

− navne 
− adresser 
− telefonnumre 
− eventuelt mailadresser  

 
til vp@venoe.dk senest den 21. 
december. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
 
4000 LITER FYRINGSOLIE 
STJÅLET 
Mellem den 4. og 6. november er 
der stjålet 4000 liter fyringsolie fra 
tanken på Firbjergsande. 
 Bom ved vejen er løftet af 
hængsler med en donkraft, som 
det ses af nedenstående billede. 
 Sagen er meldt til politiet. 
/ Ryan Jensen 

Foto: Ryan Jensen 
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DET  SKER 
REJSEN TIL ISLAND 2011 
Det lille planlægningsudvalg bestående af Skafti Halldórsson, Eva Jaffke og 
undertegnede har nu holdt sit første møde. Med både Skafti og Eva som 
medarrangører, der begge har stort kendskab til landet, og hvor Skafti er 
indfødt islænding, er der basis for en god rejse. Adskillige venøboere har 
udtrykt interesse for turen, så derfor bringes allerede nu nogle relevante 
oplysninger. 
 Rejsen vil finde sted i uge 29, fra den 16. til 23. juli – plus/minus 1 
dag afhængig af flyafgange. 
 Cirkapris: 10.000,- kr. for voksne; 5.000,- kr. for ukonfirmerede børn. 
Der er tale om cirkapriser, da der nemt kan forekomme kursændringer in-
den sommeren 2011. 
 Rejsen strækker sig over en uge, og vægten vil blive lagt på natur- og 
kulturoplevelser i lige mængder. I Island bliver vi transporteret rundt i bus til 
de forskellige seværdigheder, og ruten fastlægges med udgangspunkt i 
mindst mulig kørsel (Island er 2,5 gange så stor som Danmark). I praksis be-
tyder det, at vi kører fra sted til sted med overnatning på forskellige hoteller. 
Ruten er ikke endelig fastlagt, men omdrejningspunktet er dels den vældige 
islandske natur, dels nogle af sagaernes historiske hændelsessteder. Der vil 
desuden blive mulighed for ca. halvanden dag på egen hånd i Reykjavik – 
med kyndig vejledning for eventuelle ønsker. 
 I forbindelse med turen op til sagaøen i Nordatlanten arrangerer vi 3 
aftener i Havnehuset med fokus på Islands historie. Alle arrangementer er 
naturligvis åbne for alle. Den første aften vil finde sted i efteråret 2010 og vil 
handle om Islands nyere historie, forbindelse og forhold til Danmark, øens 
geologi og geografi, finanskrise, billeder mv. Denne aften er tænkt som en 
appetitvækker, og vi vil denne aften gerne have tilsagn om deltagelse i sel-
ve rejsen. 
 De næste 2 aftener i foråret 2011 vil bestå af foredrag om sagalittera-
turen – primært med udgangspunkt i Egil Skallagrimssons Saga og Njals 
Saga og med udblik til Gretters Saga og Gunløg Ormstunges Saga. De næv-
nes her blot som oplysning, for det skal understreges, at foredragene tilret-
telægges således, at enhver vil kunne få udbytte også uden at have læst. 
Den sidste aften vil der desuden blive givet praktiske rejseoplysninger. 
 Vi ser frem til en fornøjelig og oplevelsesrig rejse. 
/ Per Mikkelsen 

 

Fredagsklubben spiser fårehoveder 

Der var forpremiere i oktober på islandske  

oplevelser. Flemming Damgaard og Morten 

Gjern  havde inviteret Skafti Halldórsson til at 

lave islandsk mad sammen med fredagsklub-

bens unge. Det blev den islandske national-

ret: kogte fårehoveder. Resultatet blev indta-

get med nydelse  af både voksne og børn.  

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Gullfoss 

Tingvalla 

Fotos: Jan Bendix 
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VOLLEY – NYT LOKALT BAND SPILLEDE TIL HAVNEHUSJAZZ 
Et nyt lokalt band 
havde søndag den 
8. november deres 
første offentlige 
optræden. Det ske-
te i Havnehuset 
med flot debut i en 
fyldt cafestue, hvor 
der måtte sættes 
ekstra stole frem. 
Bandet henrykke-
de et oplagt publi-
kum med deres 
helt egne bløde jazzede fortolkninger af numre fra Stevie Wonder, Niels Lan 
Doky og Norah Jones til John Lennon, Thomas Helmig og Sanne Salomon-
sen. Der var også plads til ”Noget om helte” af Halfdan Rasmussen og en 
enkelt salsa. 
 Bandet tog under koncerten navnet Volley. Det består af Sofie Dam-
gaard (Venø), der synger og spiller keyboard, Christian Stæhr på guitar, Fre-
derik Wunderlich på bas og Jesper Olsen på trommer. De går alle på gym-
nasiet i Struer. 
 Det er ikke første gang, at der er musik i Havnehuset. Første gang var 
cubanske salsarytmer med Son Cuba de Trinidad. ”Det bliver ikke sidste 
gang, vi arrangerer musik” siger Mette Jaffke. ”Lokalet er som skabt til små 
intime koncerter og med et oplagt publikum, så bliver det en god oplevel-
se”. 
/ Peter Petersen 
 
 
MERE JAZZ PÅ VENØ 
Glimt fra Venø Musikforenings koncert med Hans Esbjerg Trio den 22. no-
vember. 
/ VenøPosten — red. 

VENØ BUSSEN 50 ÅR 

Det blev en gevaldig dag for bå-
de venøboere og Venø Bussen. 
Her er et glimt af fødselsdagsbar-
net (bussen) og forældrene 
(Susanne og Knud Overgaard). 
/ VenøPosten — red.  

DET  SKETE 

Foto: Grethe Munk-Andersen 

Foto: Peter Petersen 

Fotos: Jan Bendix 
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Færgetrafik  
i oktober 
 
 
 
 2009 2008 
Passagerer ............19.652 ..... 20.194 
Personbiler ............. 9.634 ....... 9.338 
Busser ..........................472 ........... 462 
Lastbiler .......................190 ........... 126 
Gods (tons) ................239 ............. 34 
Cykler ...........................408 ........... 634 
Campingvogne ........... 18 ............. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÅNEDENS MALERI 
I december kan vejret være stille 
og frostklart. Rimen ligger i skyg-
gen mellem træerne til langt op 
ad dagen. 
 Solens stråler spiller i 
snekrystallerne, og giver rimen de 
mest uventede farver. 
 Motivet er fra skoven vest 
for præstegården og ud over 
Venøsund. 
/ Venø Billedværksted  
— Lis jensen 

DET  SKER 
112 PÅ EN NY MÅDE 
Ryan Jensen har orienteret redaktionen om, at ambulancebetjeningen æn-
dres fra den 1. december 2009. Det sker ved, at der fra det tidspunkt indgår 
en sygeplejerske ved visitering til ambulancekørsel. Det vil sige, at opkald til 
112 om ambulance videregives fra den vagthavende politibetjent til en sy-
geplejerske. 
 Ryan Jensen (tlf. 97 86 88 22) opfordrer brugerne af den ændrede 
service til overfor ham at kommentere erfaringer, efterhånden som de måt-
te blive indhentet.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
LEKTIECAFÉ I DET NYE ÅR 
Efterårssæsonen er slut. Helle Gjern, Bodil Anker-Møller og Jan Bendix plan-
lægger for cafédage i vinter/forår. Vi hører gerne ønsker til ugedage, hvor 
lektiecaféen ønskes gennemført. 
 Indtil vi hører andet fra de flittige elever, så forventer vi gennemførel-
se mandag eftermiddag hver 14. dag. Endelige datoer følger i januarnum-
meret. 
/ Lektieholdet 
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VenøPosten begynder med dette nummer en ny 
serie, som fortæller om karakteristiske huse på 
Venø. 
 Det er Axel Stenkjær, der har været i de gam-
le gemmer, talt med beboere og udvalgt husene. 
Det er blandt andet sket med baggrund i Struer 
Kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger. 
 VenøPostens ”hoffotograf” Preben Friis har 
fulgt Axel og leverer aktuelle billeder.  
 Her følger første hus-portræt. VenøPosten 
modtager med interesse eventuelle kommentarer 
eller rettelser, hvis vi er forkerte på den! 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
 
 
KLITTEN 9, VENØ 
Matrikel nr. 13B  —  Byggeår: 1940 
 
 
Hvem? 
Bygget i 1940 af Ellen og Konrad Fisker Lundsgaard 
(bror til Victor Lundsgaard). I 1946 blev huset købt 
af Bodil og Mads Nielsen, Inga Myginds mor og far. 
Kaj og Inga Mygind overtog huset i 1959. I 2005 
købt af Ketty Nyby. 
 
Hvad? 
Huset, som er et godt velbevaret rødstenshus med 
tegltag og sidebygning, hvor der gik en gris, koste-
de 13.500 kr. at bygge. I baghuset var der værksted, 
bryggers og toilet. En vindmølle lavede strøm til 
batterier, som stod på loftet. En dynamo lavede 
jævnstrøm.  
 Opvarmning var i begyndelsen almindelig 
brændekomfur og en såkaldt ”tænkende” kakkelovn 
til koks. Senere installerede Kaj Mygind centralvar-
me, toilet og bad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Og så lidt historie… 
I Gimsing og Struer havde familien Lundsgaard lagt 
mærke til skilte i massevis, hvor der stod Bang og 
Olufsen, B & O, så de ville ikke stå tilbage på Venø. 
Derfor kom huset til at hedde BO. 
 Ved sydgavlen står der stadig et pæretræ, 
som er plantet i 1959 og i dag er der et net under, 
så pærerne ikke bliver jordslået. Den nuværende 
ejers første tvillingepar Kjeld og Gert blev født i 
1967 og fire år frem passet af Inga Mygind. De blev 
afløst af andet tvillingepar Annette og Klaus. Begge 
par er håndværkere, tømrer, murer og maler og de 
har lavet nyt køkken, bad og toilet til deres mor.  
 
/ Axel Stenkjær 

VENØ  HUSE 

Foto: Preben Friis 
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HVAD STÅR  L A G  FOR? 
LAG står for: ”Lokale Aktions-
Gruppe”.  
 
Den Lokale AktionsGruppe i Stru-
er Kommune er en forening, som 
vil bidrage til: 
− at fremme den lokale landdi-

striktsudvikling gennem samar-
bejde med frivillige kræfter i 
lokalsamfundet, kommunale 
og regionale aktører, organisa-
tioner mv. i overensstemmelse 
med landdistriktsprogrammet 
for 2007–2013, herunder at 
indstille prioriterede projekter 
til tilskud under programmet 

− at deltage aktivt i den samlede 
landdistriktsindsats i området 

− at tage selvstændige initiativer 
til projekter og processer 

 
Foreningen er åben for alle, som 
vil være med til at gøre en forskel 
og sætte mere fart på erhvervsli-
vet, skabe nye job og gode leve-
vilkår i området. 
 
Foreningen er støttet af Fødeva-
reministeriet og EU.  
 
Overordnede målsætninger er at:  
− skabe flere iværksættere og 

lokale arbejdspladser i Struer 
Kommune  

− skabe attraktive levevilkår i 
landdistrikter, der bidrager til 
stærk sammenhængskraft mel-
lem land og by i Struer Kom-
mune  

 
Se også: www.lag-struer.dk 
 
/ VenøPosten — red. 

DET  SKER 
NY STRUKTUR PÅ WWW.VENOE.DK 
Mange venøboere har ønsket layout og indholdsmæssige for-
bedringer af Venøs hjemmeside. Det er nu blevet muligt i for-
bindelse med arbejdet med Venø udviklingsplan og med støt-
te fra Struer Lokale AktionsGruppe. 
 Struer LAG stiller omkostningsfrit en ny skabelon til rå-
dighed. Det sker ikke kun til Venø, men til alle beboerforeninger i Struer 
Kommunes landdistrikter. 
 Indholdet bestemmer vi selv, og det giver skabelonen gode mulighe-
der for. Søren Hindkjær er ankerperson på opgaven og modtager gerne 
input til både indhold og struktur.  
 Smugkig på: www.venoe.infoland.dk og send en mail til Søren Hind-
kjær: webmaster@venoe.dk med idéer og ønsker til den kommende hjem-
meside.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
DET STRAMMER TIL 
Alle, der ønsker at bidrage til ”det endelige” indhold i Venø 
udviklingsplan, opfordres til at sende deres idéer og forslag til 
arbejdsgruppen inden årets udgang.  
 Debatoplægget findes på www.venoe.dk, hvis oktober-
tillægget til VenøPosten er blevet væk! 
 For tiden arbejder interesserede med at videreudvikle  
beskrivelserne fra debatoplægget. 
/ Venø udviklingsplan — arbejdsgruppen: 
   Peter Petersen Anker F. Jensen Jan Bendix 
   peter@venoe.dk frimodt@live.dk bx@jbx.dk 
 
 
VENØ ERHVERVSKLUB 
Projekt:  Etablere erhvervsklub 
Opgave: Etablere erfagruppe for erhvervsudveksling med  
 fast, etableret mødeaktivitet. 
Ansvarlig: Frede Kristensen 
Formål: Etablering af erhvervsklubben 
Milepæl: Den 20. januar 2010 – kl. 19:30 i Havnehuset 
 
Jeg har fået opgaven at starte Venø erhvervsklub under projektet Venø 
udviklingsplan. Opstartsmødet for erhvervsklubben holdes den 20. januar 
kl. 19:30 i Havnehuset. Reserver venligst datoen. 
 I januarnummeret af VenøPosten vil der være mere information om 
mødet. 
/ Frede Kristensen, tlf. 97 86 80 84, brev@classic-audio.dk 
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BESTYRELSE I ARBEJDSTØJET  
VenøBoen holdt generalforsamling i Havnehuset den 27. oktober. På mø-
det omtalte formanden tre emner, der har optaget bestyrelsen i forenings-
året: 

1. Færgeforbindelsen 
2. Venø udviklingsplan 
3. Forholdet til Venø Borger– og Grundejerforening 

 
Færgeforbindelsen 
VenøBoen har haft et solidt samarbejde med Struer Kommune og overfarts-
ledelsen om fornyelse af færge og anlæg. Vi står nu over for tilrettelæggelse 
af den praktiske drift. Bestyrelsen deltager med interesse i udviklingen af 
løsninger, som opfylder de mange ønsker, der er til fartplan og prissætning 
osv.  
 
Venø udviklingsplan  
Arbejdet blev igangsat på initiativ fra deltagerne på VenøBoens generalfor-
samling i 2008. Arbejdet er tilrettelagt med økonomisk og projektbistand fra 
Småøernes Aktionsgruppe. 
 Der har været afholdt møder for alle øens interessegrupper med hen-
blik på at skabe bredde i idéer og projektindhold.  
 Generalforsamlingen kommenterede debatoplægget, som var ud-
sendt med VenøPostens oktobernummer. Kommentarerne er videregivet til 
arbejdsgruppen.  
 
Forholdet til Venø Borger– og Grundejerforening 
VenøBoen har noteret sig en stor medlemsinteresse for, at foreningen skal 
arbejde for en enhedsforening for øboerne. Bestyrelsen fik enstemmigt 
godkendelse af forslaget til at styrke indsatsen på området.  
 
Generalforsamlingen blev ledet af Marianne Pedersen.  
 
VenøBoens nye organisation for foreningsåret 2009/2010: 

Anker Jensen, formand 
Karin Christensen, kasserer 
Bjarne Tingkær, færgeudvalg 
Bodil Anker-Møller, sekretær 
Niels Jensen 
Annette Friis 
Ove Bjerre-Pedersen  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ryan Jensen, revisor 
Niels T. Villadsen, suppleant 
Jan Bendix, suppleant 

 
/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

VENØBOEN 
STOP VED BREMDAL SKOLE 
VenøBoen har fået positivt svar 
på henvendelsen til Struer Kom-
mune om ændring af kørslen til 
Bremdal Skole.  
 Venø Bussen vil for fremti-
den holde ved Bremdal Skole på 
flere af sine daglige ture. 
 Det er en løsning, som vil 
glæde både Venø-børn og -for-
ældre! 
/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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DET  SKER 
FÆLLESSPISNING OG BANKO 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 22.  
januar 2010 til GIF’s årlige fællesspisning og efter-
følgende bankospil. 
 Yderligere information om arrangementet kommer 
i januarudgaven af VenøPosten. 
 Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. 
/ Venø GIF — Dorte Sauer 
 
 
SVØMMETIDER FRA JANUAR 2010 
Vi tilbyder svømning for både store og små i Struer Svømmehal på følgende  
lørdage fra kl. 13:00 — 14:00: 

den 9., 16., 23. og 30. januar 
den 27. februar 
den 6., 13., 20. og 27. marts 
den 10. april 

 
Priser: Sæsonsvømning: Enkeltgangssvømning: 
 0-2 år:      0 kr. 0-2 år:    0 kr. 
 2-17 år:  100 kr. 2-17 år:  15 kr. pr. gang eller 1 klip 
 18-99 år:  200 kr. 18-99 år:  25 kr. pr. gang 
 
Klippekort til børn og unge 
Klippekort kan naturligvis også bruges til svømning — 1 klip pr. gang. Men 
man afregner først efter hver sæson, når girokortet bliver udsendt. Her kan 
man så betale med klip til Anne Thusgaard, Havstokken 22 C. Klippekortet 
købes hos Laila Olsen, Klitten 17. 
 
/ Venø GIF — Sonja Petersen (tlf. 97 85 14 40) 
 
 
 
 

Mørkemændenes sidste rejse til Birk! 

 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 97 86 81 82 
 
Per Vestergaard (kasserer) 
tlf. 75 81 48 72, mobil 29 63 79 60 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 74, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 
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DET VIGTIGSTE VALG I LIVET 
Mange kan slet ikke få nok af livet på en efterskole; jeg forstår godt hvorfor. 
Man vil simpelthen ikke undvære et eneste minut, for der sker noget hele 
tiden.  
 Nu er der snart gået tre måneder med det nye elevhold på Venø Ef-
terskole. Som elev på skolen får man konstant udfordret kroppen gennem 
efterskolens store indhold af forskellige fysiske aktiviteter, men man bliver i 
særdeleshed også stillet ansigt til ansigt med sine mentale udfordringer. 
Hvis skolens fysiske aktiviteter ikke rækker til ens behov, så er der et væld af 
muligheder for selv at udfordre kroppen.  
 På Venø Efterskole er kostpolitikken også i det grønne hjørne. Mange 
elever, deriblandt mig selv, er meget tilfredse med det store udvalg af for-
skellige grøntsager til hvert måltid. På mange restauranter ser man typisk, at 
en tallerken mad hovedsageligt består af kød, men på Venø efterskole er 
det som sagt anderledes. Der har kød og grøntsager byttet plads, og det er 
et godt valg. 
 
Derfor efterskole 
Oplevelserne på efterskolen i de nu næsten overståede tre måneder har 
allerede påvirket mig til at have mod på mere, ikke blot på lang sigt, men 
også i den dagligdag, jeg befinder mig i nu. Livet på efterskolen har indtil 
videre givet mig venner, men ikke nok med det, så har det også givet mig 
oplevelser, som kan deles med dem. Det fællesskab, der opstår blandt men-
nesker, når de går op og ned af hinanden dag ud og dag ind, er ufatteligt 
svært at slippe. Selvom det kan være dejligt at komme hjem og stresse af, 
savnes livet med ens venner og resten af skolen allerede, når man sidder i 
toget på vej hjem. 
 
Efterskolen bør bevares  
For mit vedkommende kan jeg kun forestille mig, at det bliver utrolig hårdt 
og uoverskueligt at skulle stoppe på denne skole og begive sig videre i livet. 
Men når vi så kommer dertil, og vi står over for en verden af valg og har 
svært ved at tage beslutninger, så har efterskolelivet givet mig et stort for-
råd af værktøjer til at gribe udfordringerne rigtigt an og få dem løst på den 
bedst mulige måde. Derfor er det også en gåde, hvorfor Undervisningsmini-
steriet har haft i tankerne at ville afskaffe 10. klasse på efterskolen og klem-
me så mange unge mennesker igennem uddannelserne på kortest tid. Jeg 
kan ikke se, det kan gavne noget, det giver bare mere stress og flere umod-
ne unge mennesker, der ikke er forberedte på at gribe de eventuelle udfor-
dringer an. Jeg siger bare, at efterskolelivet for alt i verden er det bedste i 
mit liv indtil videre, og at jeg virkelig under alle mine yngre medmennesker, 
at de kan få den samme mulighed for at styrke sig socialt og fysisk, som jeg 
har fået. Hvis man så skal vælge en efterskole, så ved jeg i hvert fald, at det 
betyder meget at vælge den rigtige. 
/ Venø Efterskole — Hjalte Armose Andersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af de udfordrin-

ger vi har været 

udsat for: det så-

kaldte Pole-jump.  

 

 

 

 

 

Glade unge mennesker fra  

Musik- og Dramalinjen.  

 

Fotos: Hjalte Armose Andersen 
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Oplysningstavle på Venø! 

Vognbaneforløb med sammenfletning! 

DET  SKER 
JULECAFÉ PÅ EFTERSKOLEN 
Traditionen tro vil vi gerne invitere venøboerne til julehygge på efterskolen. 
Det foregår onsdag den 9. december fra kl. 19:00 til ca. 21:00. 
 Aftenens program vil starte med besøg på elevernes værelser, hvoref-
ter vi alle går i gl. sal, hvor Musik & Drama-eleverne inviterer til julecafé.  
 Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at være med til denne aften, 
hvor vi først og fremmest skal hygge os sammen, og ved fælles hjælp få jule-
stemningen frem. På gensyn! 
 Tilmelding senest den 4. december – gerne på mail:  
efterskole@venoe-efterskole.dk eller tlf. 97 86 80 86. 
/ Mange hilsner fra os alle på Venø Efterskole 
 
 
VENØ VALG 
 
Før:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra brevafstemningen på Venø Efterskole 

 
Efter:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstemningsresultaterne fra Bremdal (kilde: www.struer.dk) 

Kandidatlister Stemmetal Procenter 

    Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg 

A Socialdemokratiet 400 (-10) 32.6 (0.0) 

B Det Radikale Venstre 24 (-21) 2.0 (0.0) 

C Det Konservative Folkeparti 86 -32 7.0 (0.0) 

F SF - Socialistisk Folkeparti 147 -70 12.0 (0.0) 

O Dansk Folkeparti 89 -39 7.3 (0.0) 

V 
Venstre, Danmarks Liberale 
Parti 477 (-24) 38.9 (0.0) 

Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 4 -1 0.3 (0.0) 

  
Øvrige stemmer fra forrige 
valg 

0 (-13) 0.0 (0.0) 

 I alt gyldige stemmer 1227 -74 100.1  

  Blanke stemmer 9 -5     

 Ugyldige stemmer 10 -10   
  I alt afgivne stemmer 1246 -89     

      

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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Månedens foto: Preben Friis 

5. december kl. 10:00 Juledekorationsværksted i Præstegården 

5. december  kl. 13:00 Svømning 

5. december kl. 13-18 Decemberstemning i Havnehuset 

6. december kl. 13-18 Decemberstemning i Havnehuset 

6. december kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

9. december kl. 19:00 Julecafé på Venø Efterskole 

12. december kl. 13-18 Decemberstemning i Havnehuset og  
  Venø Billedværksted 

12. december kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

13. december kl. 11:00 Jule Brunch, Venø Kro 

13. december Kl. 13-18 Decemberstemning i Havnehuset og  
  Venø Billedværksted 

13. december kl. 19:30 De 9 læsninger – fløjtespil v/ Per Mikkelsen 

20. december  kl. 14:00 Gudstjeneste  v/ Thorkil Lundberg 

21. december  Indsendelse af foreningsoplysninger til VP 

24. december  kl. 16:00 Julegudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

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

26. december  Kl. 10:00 Højmesse  v/ Per Mikkelsen 

27. december  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

30. december  kl. 14:00 Juletræsfest i Havnehuset  

1. januar  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

 

 

GIF: Tirsdagsgåtur v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 

VENØ  I  DECEMBER 

VenøPosten  
 
Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2010 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 21. december 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem 
senest den 18. december. 
 
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 meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Bente Bjerre, Jan 
Bendix og Bettina Kjær. 
 
Trykning: Jan Bendix a/s. 
 
www.venoe.dk/venoeposten/vp.pdf 


