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JULEEVANGELIET
Den svenske digter Göran Tunström (1938-2000) skrev i 1984 en vidunderlig bog, som han kaldte Juleoratoriet. Og heri genfortæller han bl.a. historien om den midaldrende Birgitta og hendes forfærdelige barndom. Som
barn boede hun på en skovslette, hvor alt var gråt og tåget. Hun og hendes
mor var fysisk og psykisk ødelagt af en voldelig og alkoholisk far. Birgittas
barndom var én stor elendighed. Hun havde ofte lyst til at lege med andre
børn, men der var ingen andre inden for legevidde, som der malende står.
Kun én ting havde hun, som var god for hende. Hun havde en gammel
tedåse. Så kravlede hun op i sit træ på gårdspladsen og trykkede sig ind til
stammen og havde sin tedåse med sig. Den var rund, sort og blank og med
store bogstaver stod der TEA FROM DARJEELING. Fire smukke landskabsbilleder var der på dåsen. Og når hendes far var for grov, så undslap hun op i
træet med sin tedåse og så på dåsens smukke billeder. Hun forestillede sig,
at hun befandt de samme steder som billederne viste. I DARJEELING, som
hun kaldte det rige, og på fantasiens vinger gik hun ind i de strålende billeder. I tedåsens billeder blev Birgitta og hendes sølle liv forvandlet til noget
helt andet. For dér fik hun et håb. Hun fik et glimt, en tro på at tilværelsen
kunne være anderledes. Hun fik den livsvigtige følelse af at være udvalgt til
at leve. En dag får hendes far øje på dåsen, og han tager den fra hende.
Hun skriger i protest, men han hiver den alligevel fra hende. Han bruger
den til at lave mad i, når han arbejder i skoven, og dag for dag oplever hun,
at den bliver beskidt, tilsodet og ramponeret, og billederne bliver mere og
mere utydelige og til sidst bliver de helt slidt af. Og da græd Birgitta, fortæller hun selv, for da kunne hun ikke længere række ud og nå DARJEELING i
tankerne og i sin forestillingsverden. ’Og da gjorde jeg mig grim, både indvendig og udvendig’, fortæller hun. Så en nat kommer faderen fuld hjem,
han tænder op, men falder i søvn på bænken i køkkenet og hen på morgenen går der ild i huset. Kun fordi moderen vågner og får først Birgitta og
senere den døddrukne mand ført ud af huset, overlever de. Men da han lidt
senere vågner op, så er det første, han gør at beskylde sin kone for at have
sat ild på huset! Hvorpå han begynder at slå hende. Og den voksne Birgitta
siger til den, hun beretter sin historie for: ’Jeg forsikrer dig for, at hvis jeg
ikke dengang i barndommen havde set mit DARJEELING og skønheden
dér, så ville jeg være gået til! Den dag stak jeg af. Jeg stak af med en stor
ballast af had, af hadets smitte, jeg købslog mig frem, men jeg vidste, at jeg
måtte leve, til jeg en dag havde fundet dette DARJEELING. Et sted, hvor der
var skønhed.’ Og hun finder det. På trods af tab af håb, på trods af al fortræd og afmagt, lyste hendes viden om, at livet kunne være anderledes, så
hun bevarede følelsen af at være udvalgt til at leve.
Som det er med billederne på Birgittas tedåse, sådan tror jeg, det også er med juleevangeliet og dets betydning for os. Det kan sodes til, så det
ikke kan trænge ind i en som virkelighed. På den anden side er det så
stærkt, at har man én gang hørt det, så kan det altid hentes op igen fra bevidsthedens dyb. Og give et glimt af håb, et glimt af, at der er en anden virkelighed, ligegyldigt hvor rodet og umuligt livet end kan tage sig ud for en.
Det kan give en troen tilbage på, at man er udvalgt til at leve.
/ Per Mikkelsen

VENØ SOGN
FREMTID - FORUDE
Forude ligger advent. Den 1. december har vi første søndag i advent. Denne dag er også kirkeårets nytårsdag. Et kirkeår der både vil være præget af
traditioner og måske også et endeligt gennembrud med kirkerenoveringen.
En af de festlige og gode traditioner er familiegudstjenesten 1. søndag i advent. 25 breve er sendt ud til børnene, der spiller en stor rolle denne dag. De bærer nye alterlys ind som symbol på, at et nyt kirkeår begynder. Efter gudstjenesten samles vi i præstegården til gløgg og æbleskiver.
De 4 familiegudstjenester vi afholder hvert år samler op mod 1/3 del af øen.
Vi fortsætter de gode traditioner med gudstjenester med de højmesser, der
afholdes. Derudover bliver det eftermiddagsgudstjenesterne om vinteren
og morgengudstjenesterne om sommeren. Vi behøver ikke at lave dikkedarer med gudstjenester på kroen, stranden eller skoven. Kirken er, hvor vi
samles til den gode prædiken, til eftertanke og fællesskab.
Det sidste 1½ år har vi ikke haft fast organist pga. barselsorlov samt
vikariater. Et stillingsopslag som organist, har lige været i dagspressen. Det
har givet ansøger til embedet, hvorfor vi håber på, at kunne præsentere
kirkens nye organist i den næste udgave af VenøPosten.
Gennembruddet med kirkerenoveringen håber vi på sker i dette kirkeår. Vi afventer svar fra en af de rigtig store fonde. Vi føler en bevågenhed
udefra til vores kirke og vores ø og tror på det udmønter sig i positive svar,
når der søges om økonomiske midler. En dynamik og aktivitet er der på
øen, som bliver bemærket udenøs. Derfor var det lidt af en mavepumper, at
nu skulle alle sogne under 200 personer nedlægges og dermed også kirkerne. Småøer skulle efterhånden affolkes, da de ikke var økonomisk bæredygtige. Det trak overskrifter i medierne. Overskrifter som har tendens til at blive hængende og gav det udtryk, at den bedste fremtid havde vi bag os.
Der er blevet trukket i land og udtalelserne er blevet nuancerede. Derfor må
vi fremover stadig arbejde på og tro på, at vi har en levende og levedygtig
kirke og ø.
Godt nyt kirkeår, en glædelig jul og godt nytår med en god og lys
fremtid forude.
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

FAMILIEGUDSTJENESTE
Den 1. december kl. 10:00 starter det nye kirkeår med en familiegudstjeneste, hvor børnene bærer nye alterlys ind i kirken.
Efterfølgende er der sammenkomst i præstegården, hvor der serveres
gløgg og æbleskiver. Vi vil synge og nyde det gode samvær.
Alle er velkomne.
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

CHRISTMAS CAROLS
OG DE NI LÆSNINGER
I STRUER KIRKE
Lørdag den 7. december kl.
15:00 er der traditionen tro
Christmas Carols og de ni læsninger, hvor vi inviterer vore udenlandske medborgere samt alle
andre interesserede i Struer provsti.
De dejlige engelske julesalmer bliver sunget, og vi lytter til
de ni læsninger med profetierne
om Jesus og hans fødsel. Læsningerne vil blive læst på ni forskellige sprog. Gudstjenesten vil foregå på engelsk, hvor de læste tekster vil blive vist på engelsk og
dansk på PowerPoint.
Venligst hjælp os med at
invitere de udenlandske medborgere i jeres sogn til denne gudstjeneste. Byd dem velkommen til
et kirkeligt og folkeligt fællesskab.
Danskere med en udenlandsk
ægtefælle kan også have glæde
af dette fællesskab.
Organist Jørgen Kleon Jeppesen og kirkens kor medvirker.
Liturg sognepræst Hans Vestergaard Jensen, Jegindø og Struer
International Living er medarrangører. Efter gudstjenesten er der
gløgg og æbleskiver i menighedslokalerne.
Alle er meget velkomne.
/ Sognepræst Hans Vestergaard
Jensen, Jegindø

Foto: Jan Bendix
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AT BO PÅ VENØ
VENØS URTER
– NU SOM PLAKAT

Med dette nummer af VenøPosten følger genoptryk af Søren
Baggesens tekst og fotos, der viser nogle typiske Venø urter, der
på forskellig vis er og kan blive til
glæde for de venøboerne. De
fleste synes at finde vej til flaskerne og snapsene.
Endnu engang tak til Søren
for hans medvirken til oversigten
og vejledningerne til tørstige sjæle.
/ VenøPosten — Red.
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KLIP TIL VENØ
Opslag på Venø Færgen og notits i
dette nummer af VenøPosten fortæller
om endnu en erhvervsaktiv tilflytter til
Venø. Claudia Argento og Henrik Jensen (foto) er rykket ind i et af rækkehusene på Riisvej.
Foto: Jan Bendix
Claudia som frisør med nyåbnet
salon på gågaden i Hurup og freelanceklipning på Venø – det sidste er bedst om mandagen.
Claudia kom til Danmark fra Libanon helt tilbage i 1986. Hun lærte
sig dansk som tosproget pædagogmedhjælper i en børnehave. Efter at have drevet café og restaurationer i midt- og nordjylland gennemførte Claudia
sin frisøruddannelse i 2006. I september flyttede hun sin salon fra Holstebro
til Hurup.
Henrik er ”sømanden”, som skoleleverne i Venøbussen kalder ham,
når Henrik hver tredje uge er hjemme fra sin tre ugers vagt på et kabelfartøj
i det Irske Hav tæt ved Manchester. Her lægges kabler mellem vindmøller i
en ny park, som blandt andre DONG er ved at etablere.
Henrik har i en årrække boet i Holstebro, og efter at Claudia har åbnet salonen i Hurup, ja, så faldt boligvalget på Venø. Begge vil gerne se
vand omkring sig, og de er flittige sejlere med båd i Venø Havn. De glæder
sig over livet på havnen og den øgede interesse for at tiltrække sejlere fra
andre Limfjordshavne.
Boligforeningens beboere blev inviteret indenfor af de to kort tid efter tilflytningen. Både Claudia og Henrik føler sig godt modtaget.
Der gik ikke mange
dage efter Claudias
opslag på færgen før,
de første kunder på
Venø kontaktede hende for at få aftale om
klipning i hjemmet og
på Efterskolen.
Frisørarbejdet er efter
Claudias mening ikke
nogen dårlig måde at
lære andre ø-boere at
kende og Henrik er
allerede kendt af skoleungerne.
/ VenøPosten
– Jan Bendix

VENØ KUNST
MÅNEDENS KUNSTNER: LIS JENSEN

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.
venoe-kartofler.dk



Venø Havnehus
Mandag-torsdag fra kl. 16:00-17:30.
Kontakt ved udleje:
Mogens Askanius, tlf. 40 35 84 55
Øvrig henvendelser:
Vibeke Staunstrup Borbjerggaard,
tlf. 25 46 66 76

En tuschtegning fra Venøs vestkyst. En hyldest til den natur, som satte mig i
gang med tuschtegninger, landskabsmalerier og grafik.
En optælling har vist, at det er blevet til mere end 200 landskabsbilleder fra vores ø.
/ Lis Jensen



Venø Galleri
Åbent alle dage kl. 12:00-18:00
ellers efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10
venoe-billedvaerksted.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com

JULEJAZZ PÅ NØRSKOV
Vi inviterer til julejazz på Nørskov lørdag den 7. december kl. 15:15.
Vi har Jørgen Emborg på flygel, Emil Hess på sax og klarinet samt
sang ved Camilla Dayyani. Trioens medlemmer er alle meget erfarne jazzmusikere og sanger. De har som det sidste nye slået sig på den danske lyrik
med tekster fra Frank Jæger til Pia Tafdrup – disse vil trioen divertere med
ind imellem jazznumrene.
Det bliver en lys oplevelse i vintermørket! Medlemmer i Venø Musikforening - gratis adgang. Entre ved døren kr. 100.
/ Venø Musikforening – Marianne Pedersen



Venø Kro
Køkkenet har åbent mod forudbestilling af større og mindre selskaber. Kontakt os for nærmere information.
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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DET SKETE

Foto: Dorte Pedersen

Foto: Jan Bendix

GIFS BOWLINGTUR I NOVEMBER
Der var godt fyldt op i Struer bowlingcenter, da 37 personer
( børn som voksne) herfra Venø dystede på banerne. Der
blev lagt stor kampgejst og energi i spillet, og efterfølgende
hyggede vi os med den forudbestilte mad i et af bowlingcentres lokaler. En rigtig hyggelig aften.
/ Venø GIF — Dorte Sauer

BREVAFSTEMNING
Efter, at Venø blev nedlagt som valgsted for nogle valg siden, har venøboere fået mulighed for at afgive deres brevstemme. Afstemningen finder sted
på Venø Efterskole, og den sker med ”rigtig stemmerum”. De afgivne stemmer lægges i særlige kuverter, der fremsendes til den enkelte vælgers officielle afstemningssted i hjemstedskommunen. For venøboerne er det Bremdal Aktivitetscenter.
/ VenøPosten — Red.

MERE VALG
Det var en næsten fyldt foredragssal, der på Venø Efterskole gav plads til
det traditionsrige vælgermøde, hvor både venøboere og efterskoleelever
mødte frem.
Mødet fandt sted lørdagen før valget til Byråd og Regionsråd. Partierne stillede for hovedpartens vedkommende med deres spidskandidater.
Der blev drøftet lokalsamfundenes udviklingsmuligheder både med
hensyn til bosætning og erhvervsudvikling.
Alle kandidater lagde op til, at det er nødvendigt med et konstruktivt
samarbejde på tværs af politiske skel, for at Struer Kommune skal kunne
klare sig gennem indenfor de kommende års økonomiske rammer.
/ VenøPosten — Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Karen Damgaard
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VENØ FÆRGEFART
NYE TAKTER FRA DEN 1. JANUAR 2014
Den 1. januar træder færgens nye takster i kraft.
Enhedssystem for køretøjer
Systemet er bygget op med enhedspriser, hvor vi betragter et køretøj som
én enhed uanset antal af passager i køretøjet (undtaget busser, hvor der
gælder et særligt rabatsystem). Dette medfører, at vi herefter kan sælge turkort til vores kunder, hvor der kan vælges mellem tre forskellige rabatstørrelser afhængig af antal ture, der vælges ved betaling. Det er det samme kort,
der anvendes, men ved opfyldning af kortet kan der vælges mellem 5-, 10og 20-turskort til biler u/3500 kg. Et 20-turskort giver herefter en overfartspris på kr. 57,50 pr. tur med op til 8 personer i bilen.
Det er det samme kort, som vi har i dag, der vil blive anvendt. I praksis betyder det, at vi køber de eksisterende kort tilbage og ændrer dem herefter til turkort. Denne proces vil vi automatisk foretage hos alle erhvervskunder, som har kort ved færgen, men private skal selv henvende sig med
deres ønsker.

Færgetrafik
i oktober

2013
2012
Passagerer ............19.452 ..... 18.124
Personbiler ............. 9.166 ....... 8.774
Busser .......................... 422 ........... 448
Lastbiler ......................112 ........... 102
Gods (tons) ................162 ........... 111
Cykler ........................... 220 ........... 522
Campingvogne .......... 12 ................ 8

Enhedssystem voksen + cykel
Vi indfører et nyt turkort for voksne inkl. cykel, som får et andet udseende.
Kortet har to opladningsmuligheder: 20 og 30 ture, hvor der ved 30 ture
betales kr. 16,60 pr. overfart inkl. cykel.
Sæsonkort
Sæsonkortsystemet ændres ikke, og 2013 priserne fastholdes også i 2014.
Her skal der stadig betales for passagerer, som ikke har folkeregisteradresse
på Venø.
Natfærge
Som en tilføjelse til de nuværende natfærgetakster kan færgen lejes for en
overfart hele natten - til 800 kr.
Som ved alle andre udkaldstakster, så er der tale om tillægstakster, så
hvis det er fra Kleppen, skal overfartens normale pris betales oveni nattaksten.
I er altid velkomne med spørgsmål.
Afskedsreception
I anledning af Jens Erik Christensens fratrædelse, inviteres færgens brugere,
kollegaer, venner og bekendte til afskedsreception i Havnehuset fredag
den 13. december kl. 15:00 til kl. 17:00.
/ Venø Færgefart — Søren Adsersen
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Foto: Jan Bendix
Deltagere i repræsentantskabsmøde i
Odense.

STRANDBESKYTTELSESLINJEN,
BOSÆTNING, Ø-LAG
OG MEGET MERE
Det var et omfattende program, som
Sammenslutningen af Danske Småøer
havde lagt frem for de fremmødte ørepræsentanter ved årets repræsentantskabsmøde. Selv om de 27 danske
småøer, der er medlemmer i Sammenslutningen, er meget forskellige, så
har vi mange ens udfordringer, som vi skal håndtere.
Øernes forskelligheder gør, at løsningerne ikke altid er ens, men vi
kan bruge hinandens erfaringer, og det gjorde og gør vi.
På årets møde var ”strandbeskyttelseslinjen” et af de temaer, der lægger snævre rammer for alle øer. Naturstyrelsen var inviteret for at orientere
om dens arbejde og den praksis, der er lagt for at opfylde lovbestemmelserne. Med Naturstyrelsen blev der aftalt nye samarbejdsformer, som også vi
på Venø vil kunne få glæde af.
Jeg havde lejlighed til at rejse spørgsmålet om ø-lægeforhold, som
blev rejst på VenøBoens generalforsamling. Vi arbejder fortsat på at find
løsninger på informationsudvekslingen inden for sundhedssystemet.
På repræsentantskabsmødet blev bosætning, herunder lån til boliger
og erhvervsejendomme også drøftet. På flere øer er udviklingen sat i stå på
grund af svigtende kreditgivning, blot begrundet i, at aktiviteterne foregår
på en af øerne.
Næste år forventes et nyt Landdistriktsprogram sat i gang. Det er et
EU-program, der støtter udvikling, og det skal dække perioden 2014-2017.
Repræsentantskabet formulerede ønsker til det kommende program, som
Sammenslutningen af Danske Småøer vil bearbejde yderligere i februar
2014.
/ VenøBoen — Aase Askanius

STRUER LAG STØTTER OP OM
ERHVERVSUDVIKLING
Som VenøPosten tidligere har omtalt,
så er VenøBoen blevet tilbudt medvirken til gennemførelse af program, der
kan styrke turist- og erhvervsudviklingen på Venø.
Vi har haft besøg af Stine Berg, der skal hjælpe os med arbejdet. Ved
det første møde besluttede vi at invitere samtlige turistaktører med til et møde i Havnehuset for at opsamle idéer og muligheder. Mødet finder sted
tirsdag den 21. januar kl. 19:00-21:30.
Alle venøboere med interesse for turismeudvikling på Venø er velkomne.
I VenøPostens nytårsnummer bringer vi nærmere omtale af programmet.
/ VenøBoen — Aase Askanius
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DET SKER
JULETRÆSFEST
Venø GIF og VenøBoen inviterer til årets juletræsfest, som traditionen tro
finder sted søndag den 29. december kl. 17:30 i spisesalen på Efterskolen. Vi laver et festligt "Tag selv bord", danser om juletræ, får besøg af julemanden og spiller pakkespil. Vi sørger for kaffe/the.
Hver familie medbringer:
 En ret svarende til det antal personer, der kommer (husk service)
 Drikkevarer til eget brug
 Evt. rester af julens bagværk
 En gave (10-20 kr.) pr. person
 Højt humør.

BOGBILEN
Den 17. december kommer
Bogbilen til Riisvej og Efterskolen
for sidste gang i år.
Første besøg i 2014 bliver
tirsdag den 7. januar kl.
17:30-18:05.
Glædelig jul og godt nytår!
/ Struer Bibliotek, Bogbilen
— Kaj Rasmussen

Husk ved tilmeldingen at angive antal voksne og børn. Tilmelding senest
den 26. december til GIF@venoe.dk, vb@venoe.dk eller via sms til Dorte
Sauer, tlf. 23 95 34 97 eller Aase Askanius, tlf. 23 27 05 66.
Vi glæder os til en hyggelig aften i selskab med unge som gamle venøboere, og I er velkomne til at tage familie/venner med.
/ Venø GIF og VenøBoen

JULETRÆER PÅ VENØ HAVN!
Køb dit juletræ på Venø Havn i år. Det bliver
ikke nemmere, hurtigere og bedre. I december
sælger vi Flemming Damgaards juletræer og
pyntegrønt. Der er rød- og Normannsgraner
op til 2,5 m. Priser kr. 80 - 250. Bundter af fyr,
Normann og Nobilis til kr. 30 - 60. bx
Vi har ændret åbningstiden til kl. 16:00 17:30 mandag til torsdag. Det går godt i Havnehuset. Salget er tilfredsstillende og udlejningen ligeså. Det betyder, at indtægterne kommer til at dække udgifterne på huset. Der er fin
opbakning fra frivillige til hjælp ved kassen og
arbejdsplanen frem til jul er næsten fyldt ud.
Der er rigtigt hyggeligt i Havnehuset mellem kl. 16:00 og 17:30 - kom ind
og få en venøsnak!
Borde-/bænkesættene på havneområdet er samlet sammen og bragt
i ly for vinteren. En del af dem står i Mogens Askanius værksted, og er parat
til maling. Vi har brug for hjælp til dette og beder alle, der har lyst, til at ringe til Mogens på tlf. 40 35 84 55 og aftale tid - der er allerede nogen i gang.
Malingen foregår indendørs i varmen på Mogens værksted.
Vi, i bestyrelsen er meget glade for og tilfredse med den interesse der
vises havnen. Alle de mange frivilliges indsats er uundværlig. Stor tak til alle,
som også ønskes en glædelig jul og godt nytår!
/ Venø Havn — Mette Jaffke
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Norske tvebakker
200 gr. hvedemel
100 gr. sukker
75 gr. margarine
1 tsk. bagepulver
1 æg
50 gr. hakkede hasselnødder
Dejen samles og deles i 4 lige store dele. De trilles ud i 4 lange pølser, der trykkes lidt flade på overfladen.
Bages 1. gang i 15 min. ved
175 grader.
Stængerne skæres i skrå
stykker (harlekin) og sættes igen i
ovnen og bages endnu 15 min.
ved 150 grader.
Når du er i gang - så lav 3
portioner. De skal nok blive spist.
Endestykker m.m. er gode til kagerasp!
/ Ove Bjerre-Pedersen

FANTASTISKE CAMPISTER!
Solen skinner. Det er den 24. november.
Nøjagtig en måned før juleaften. En
spadseretur på Venø i dette vejr er jo
en ”lise for sjælen”. Vi har godt nok lukket ned på Venø Klit for denne sæson,
men alligevel er en tur på øen jo helt
fantastisk.
Vi har lukket ned for endnu en rigtig god sæson, og glæder os til næste sæson, hvor vi igen får travlt med forskellige aktiviteter.
Vi havde bestyrelsesmøde den 16. november, hvor vi alle var meget
glade for, hvor langt vi er kommet med Venø Klit. Bestyrelsen kan ikke alene, men sammen med de fantastiske campister jo klare såvel de negative
som positive problemer som opstår.
Vi vil fra Bestyrelsen for Venø Klit gerne sige tak til campisterne for
jeres fantastiske indsat og hjælp.
Vi har fra Venø Klit en efterlysning. Der har i sommer været en person nede på campingpladsen og tilbudt at save grene og træer ned for os.
Vedkommende ville gerne have træet. Campisten som vedkommende har
snakket med fik desværre ikke fat i navnet på vedkommende. Hvis dit tilbud
stadig står ved magt, vil du så ringe på tlf. 26 68 80 40?
Vi vil fra Venø Klit gerne ønske campister, venøboere, Christian Kjær
og Anders Ulfkjær en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
/ Venø Klit Camping — Margaret Langemose

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET SKER
VENØSUND HJEMME IGEN
Den lille færge er endelig kommet tilbage i
Venø Havn efter en større renovering af
skroget. Så nu er vi klar til at genoptage træningsprogrammet for nye besætningsmedlemmer og færgevagterne kan fortsætte med at holde opsyn
med færgen.
Hjælp os med at holde øje med færgenissen på www.venoesund.dk
og vores Facebook-side. Færgenissen har tilsyneladende lavet skæg og ballade på færgen igennem længere tid. Deltag i jagten på færgenissen.
Den 30. november deltager vi juleudstillingen på Struer Museum,
der holder åbent hus med gratis adgang.
Færgelauget takker alle, som har støttet arbejdet med færgens drift. I
ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen

VenøBoen
Aase Askanius (formand)
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Venø Børne- og Ungdomshus
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10
gange, får man dagslejen til 150 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:
400 kr.
Døgnleje:
700 kr.
2 døgns leje: 1.200 kr.
Henvendelse vedr. udlejning samt medlemskab skal ske til kasserer Antoinette
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab
koster kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen
Sygeplejerske på Venø

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen

HVEM ER I BESTYRELSERNE?
I januarnummeret af VenøPosten bringer vi den årlige oversigt over sammensætningerne af bestyrelserne i Venøs mange organisationer og foreninger.
VenøPostens redaktør opfordrer derfor til, at få tilrettet oplysningerne, så vi kan gå ind i det nye år og få fat i de aktive venøboere, når venøboerne har brug for det.
Oplysningerne skal være VenøPosten i hænde senest den 17. december på vp@venoe.dk.
Eksempel:

Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99
Hjertestarter
Kapelbygningen ved Venø Kirke,
Klitten 1, Venø
Se mere om Venø på: venoe.dk

VENØBOEN
www.venoe.dk/foreninger/venoeboen
Aase Askanius (formand)
Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 59 / askanius@privat.dk

/ VenøPosten — Red.
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VENØ I DECEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten januar
2014 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest den 19. december
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.
VenøPostens spalter er åbne for alle.
Signerede meningstilkendegivelser
optages. Redaktionen forbeholder sig
ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale.
Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i
det følgende nummer af VenøPosten.

Foto: Karen Damgaard

1. december

kl. 10:00

Familiegudstjeneste v/ Per Mikkelsen
- efterfølgende arrangement i præstegården

4. december

kl. 19:00

Julehygge på Venø Efterskole (tilmeld. 2/12)

7. december

kl. 15:15

Venø Musikforening: Julejazz, Nørskov

8. december

kl. 10:00

Højmesse v/ Per Mikkelsen

15. december kl. 19:30

De 9 læsninger v/ Per Mikkelsen

17. december

Bogbilen kommer til Riisvej og på Efterskolen

22. december kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen

24. december kl. 16:00

Julegudstjeneste v/ Per Mikkelsen

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

25. december kl. 10:00

Højmesse v/ Per Mikkelsen

Korrektør: Marianne Pedersen

29. december kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg

29. december kl. 17:30

Juletræsfest, Venø Efterskole (tilmeld. 26/12)

1. januar

Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.
Abonnement: VenøPosten kan tegnes
i abonnement ved henvendelse til
udgiverne.

Fotografer: Viktoria Jensen og Karen
Damgaard
Trykning: Jan Bendix a/s

kl. 14:00

venoe.dk/venoeposten
Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med
alle registrerede ø-aktiviteter så langt
frem, som arrangørerne indmelder
dem. Brug kalenderen som værktøj i
planlægningen og registrer via
webmaster@venoe.dk, når arrangementstidspunkt foreligger.
/ VenøPosten — Red.

12

Lektiecafé: I Børnehuset, den 2. og 9. december kl. 16:15
Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00
Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00
GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00
Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00

