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God jul!

VENØ KIRKE
Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med
præsten.
Formand Ove Bjerre-Pedersen
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk
Kirkeværge Kirsten Yde
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 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
Mads Brødbæk og
Andreas Mejlholm Olsen
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OH – AT VÆRE BISKOP!
Ordet biskop kommer af det græske episcopos og betyder tilsynsmand.
Ordets oprindelse er værd at mærke sig, for i Danmark er en biskop hverken
chef, generaldirektør eller overhoved, men en biskop er først og fremmest
administrativ leder af sit stift. En intendant simpelt hen. Den betegnelse brugte reformatorerne just for at understrege, at dels kan en sådan funktion ikke
undværes, dels er en biskop ikke Kristi repræsentant på jorden i højere grad
end andre medlemmer af en kristen menighed.
En biskops opgave her i landet er altså at føre tilsyn med præster og kirker
i sit stift, og det kan man jo gøre på forskellig vis. Biskoppen i Haderslev stift
valgte for nylig at praktisere sin tilsynspligt på den måde, at hun offentligt
opfordrede en af præsterne i Sønderborg til at tage efteruddannelse!
Det skete på baggrund af, at han i sit kirkeblad havde skrevet, at han ikke
kan gå ind for evolutionslæren, dvs. den fra Charles Darwin stammende teori
om arternes udvikling. Ifølge den er menneskets udvikling begyndt som et lille encellet væsen og har strakt sig over millioner af år. Hvorimod vi i Bibelens
skabelsesberetning kan læse, at Gud Herren skabte jorden og alt, hvad der
er derpå, i løbet af blot 6 dage! De 6 dage holder Sønderborgpræsten sig
øjensynlig til, hvad der er faldet biskoppen for brystet.
Men noget tyder på, at biskoppen, Marianne Christiansen, måske har
været lige vel hurtig, og at hendes reaktion måske har været hastigere end
tankevirksomheden. Præsteløftet forpligter en prædikant til at forkynde
Guds Ord rent og purt, som det forefindes i den hellige skrift, altså i Bibelen.
Det kan selv en biskop ikke ændre på, men er det ikke, hvad hun formelt
forsøger? Og ydermere er hun så på vej til at gøre Darwins evolutionsteori til
en del af kirkens lære? Det ligger langt hinsides hendes kompetenceområde,
så et tilbagetog fra hendes side må vel kunne forventes?
Darwins banebrydende udviklingsteori har siden den blev fremsat i 1859
vundet hævd, og sandsynligheden for, at den har en del for sig, er temmelig
stor. Det turde være klart. Men selvom Darwins teori på overbevisende måde
kan forklare en del om udryddelsen af de arter, som ikke har kunnet tilpasse
sig, så er den bedst egnet til at forklare de tidlige stadier i udviklingen. Jo
mere raffinerede dyr og planter bliver, jo flere udviklingsfaktorer kommer
der i spil, så Darwins evolutionsteori bliver utilstrækkelig til at forklare mere
komplekse sammenhænge (biokemikeren Jesper Hoffmeyer, 2009). Desuden
kan den heller ikke forklare, hvorfor naturen hele tiden skaber nyt. Ej heller
er den i stand til at forklare fremkomsten af menneskesprog. ”At menneskene erhvervede et talesprog, som de lidt efter lidt lærte sig at bruge til
kommunikation af mere abstrakte ideer, er en af evolutionens største gåder”
(Hoffmeyer).
Så hvis Darwins teori bliver ophøjet til en gådeløs verdensanskuelse,
så kan der være god grund til at kritisere den. Måske er det det, den unge
sognepræst i Sønderborg har villet! For evolutionslæren må ikke stå alene.
I Bibelens skabelsesberetning får vi at vide, at mennesket er skabt i Guds
billede. Det menneskesyn kan fortsat ikke undværes – heller ikke for de
kommende generationer.
/ Per Mikkelsen

VENØ SOGN
NYT KIRKEÅR
Med månedsskiftet begynder et nyt kirkeår og for Menighedsrådet et nyt
funktionsår. Vi er halvvejs i valgperioden. Et par steder i provstiet har Menighedsrådet kun haft en valgperiode på to år, da det har været svært at finde
kandidater til rådet. På et kommende menighedsmøde på Venø vil det blive
et emne. Vi er i rådet et par alderstegne. Kan der ikke dannes et fuldtalligt
menighedsråd bliver vi lagt sammen med et andet menighedsråd. Et sogns
pastorat forsvinder, og dermed vil der også blive færre gudstjenester.
Vi fornemmer større deltagelse ved gudstjenesterne. Sidste år var der syv
til konfirmationsforberedelse, i år en enkelt. Men der har været flot tilslutning
fra efterskoleelever siden deres skolestart. Vi laver statistik over de kirkelige
handlinger. En statistik, som kan bruges i forbindelse med ansættelse af ny
præst, der vil komme inden for de nærmeste år.
Hovedindsatsområdet i 2019 vil være kirkegården, som vi på grund af
restaureringen af kirken ikke har haft ressourcer til. Vi vil gerne, at kirkegården bliver mere grøn, og også gerne, at der kan tilbydes flere gravstedsmuligheder. Der er ikke mange ledige gravsteder langs det østlige og nordlige
dige. De henlagte sten, der ligger i diget, vil vi gerne have blive flyttet til et
nyt lapidarium, der kommer til at ligge øst for kirken og i forlængelse af det
nuværende lapidarium.
Kommende arrangementer
Den 2. december er 1. søndag i advent. Børnene vil bære nye lys ind i kirken til højmessen, der begynder kl.10:00. Efterfølgende er der sammenkomst
i Præstegården med gløgg og æbleskiver.
Den 9. december er der de 9 læsninger ved aftensgudstjenesten kl.
19:30. Efterfølgende serveres der kaffe og klejner i kirken.
Tirsdag den 1. januar kl. 14:00 er der nytårsgudstjeneste.
Efterfølgende serveres et glas champagne og vi ønsker hinanden godt nytår.
Fotokunst
Christian Dehnfeld Mortensen har lavet et par fotoserier. Den ene med de
nyrestaurerede kalkmalerier, den anden med den nye gangsti til kirken. Det
er fotokunst. Christian var i kirken i de øjeblikke, hvor lyset vandrede over
murfladerne og på gangstien under fantastiske skyformationer.
Menighedsrådet har fået tilladelse til at anvende billederne, hvilket
vi flittigt gør brug af på
Facebook. Stor tak til
Christian.

VenøBoen
Erling Roseth (formand)
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk
Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian
Olesen (færgekontakt), Linda Tang
Mortensen (ø-repræsentant), K.C.
Olsen og Allan Bach.
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:
Døgnleje:
2 døgns leje:

150 kr.
350 kr.
600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:
500 kr.
Døgnleje:
800 kr.
2 døgns leje:
1.500 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
Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99
Hjertestartere
-- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8, Venø.
-- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø
Se mere om Venø på: venoe.dk

Godt nyt kirkeår!
/ Venø Menighedsråd
– Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET SKETE
FORBUD MOD KLAGE
Strandbeskyttelseslinjen er smukt tænkt, men elendigt behandlet i praksis, når det drejer sig om dispensering i forbindelse
med udvikling på småøerne. På Venø betyder strandbeskyttelseslinjen, at der ikke er mulighed for at udvide boliger eller
gennemføre andre private eller almene udviklingsprojekter uden, at Kystdirektoratet giver tilladelse til det. Og det gør Kystdirektoratet ikke!
Senest har Susanne og Knud Overgaard fået afslag på opførelse af bolig
på Havstokken 18 i den byggelinje, som de øvrige huse på vejen følger.
Susanne og Knud har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som kan
omgøre Kystdirektoratets rigide beslutning.
Sammenslutningen af Danske Småøer, som har adskillige eksempler på
den helt ødelæggende praksis, som Kystdirektoratet lægger for dagen, har i
en støtteerklæring til den aktuelle sag tydeliggjort de ulykkelige konsekvenser, som praksis har for Venø og de 26 andre småøer.
VenøBoen, der i sin formålsparagraf har mål for bosætning på Venø,
valgte at klage over Kystdirektoratets afslag af byggeriet. Men det måtte
VenøBoen ikke. Reglerne siger, ”at lokale foreninger og organisationer,
som har en væsentlig interesse i afgørelsen må klage”. Det synes Miljø- og
Fødevareklagenævnets formand ikke, at VenøBoen har.
Nu afventer vi derfor svaret til Susanne og Knud på deres egen klage.
Forhåbentlig bliver den hørt - og Kystdirektoratets afslag underkendt. Vi skal
videre med bosætning og udvikling ikke kun her på Venø, men på alle øer.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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APROPOS BOSÆTNINGSPROBLEMER
De to journalistelever Robin Eskebjerg (foto tv.) og Jacob Sejer Kristensen
(foto th.) fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har netop besøgt Venø.
De er i gang med at skrive bachelorprojekt om småøerne og deres udfordringer.
På Venø har de blandt andre talt med Erling Roseth og Peter Petersen om
livet på Venø og barriererne for udvikling. I samtalerne blev spørgsmålene
om bosætning, boligudbud og strandbyggelinjens begrænsninger taget op,
som væsentlige udfordringer.
Lige før jul skal opgaven afleveres og i begyndelsen af januar skal den
”forsvares” på journalisthøjskolen.
Robin har netop afsluttet praktik på tv-kanalen Discovery og Jacob på TV
SYD. Ældre venøboere vil formentlig nikke genkendende til Robins efternavn.
Der er familierelationer til Peter og Mitte Eskebjerg, der i sin tid boede på
Klitten.
VenøPosten ønsker Robin og Jacob held og lykke med projektet og håber
på medkig i opgaven, når den foreligger.
/ VenøPosten – Red.

DET SKER
OPGAVEFORDELING
Den nyvalgte bestyrelse i VenøBoen har holdt konstituerende møde, og bestyrelsen blev konstitueret således: Formand:
Erling Roseth, ø-repræsentant: Linda T. Mortensen, færgekontakt: Kristian Olesen, kasserer: Søren Lang Hindkjær, sekretær:
Berit Arberg Sauer, medlem: K.C. Olsen og Allan Bach.
På det første møde var der 16 punkter på dagsordenen, så den nyvalgte
bestyrelse kom hurtigt i arbejdstøjet. Til generalforsamlingen i oktober blev
det besluttet, at VenøBoens bestyrelse skal undersøge muligheden for at
etablere et koordinerende organ, der kan varetage øens udviklingsopgaver.
Andre lokalsamfund - fx Herrup - har med succes etableret et sådant organ
og VenøBoens bestyrelse vil efter nytår mødes med repræsentanter fra
Herrup for at blive inspireret til, hvordan det kan føres ud i livet her på Venø.
Husk at referaterne fra VenøBoens bestyrelsesmøder findes på Venøs
hjemmeside.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Privatfoto
Den nyvalgte bestyrelse:

VENØDAGE I 2019
Vi fortsætter succesen med åben-ø og gratis færge i 2019, og der vil ligesom i
2018 være tre perioder med forskellige temaer:
1. Kulturdage i påsken fra den 14. til den 22. april
2. Aktive dage i pinsen fra den 8. til den 10. juni
3. Naturdage den 28. og 29. september

Øverst tv. Søren Lang Hindkjær, th. Linda
T. Mortensen, i midten tv. Allan Bach, midt
Erling Roseth, th. Kristian Olesen, nederst tv.
K.C. Olsen og th. Berit Arberg Sauer.

Øens forskellige aktører opfordres allerede nu til at gå i tænkeboks og overveje, hvad der skal tilbydes af aktiviteter i de tre åben-ø perioder i 2019. Har
du allerede nu idéer eller konkrete planer om aktiviteter, kan henvendelse
ske til VenøBoen på vb@venoe.dk.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

(Red.: VenøPosten erfarer, at der allerede er musikarrangementer, motionsløb og efterskoledage på åben-ø dagene i 2019)
VENØ FESTIVAL DEN 20.-21. JULI 2019
Nu er datoen for det nye initiativ, den børnefamilievenlige og ”all inclusive”
’Venø Festival’ blevet fastlagt. Festivalen løber af stablen lørdag-søndag den
20.-21. juli, og dermed er der lagt op til en festival med mulighed for overnatning midt i sommerferien.
Desuden er der nu stiftet en forening og valgt en bestyrelse omkring festivalen. Snart lanceres en officiel hjemmeside med information om festivalen
og på sigt også om billetkøb.
Lige nu leder bestyrelsen efter finansieringsmuligheder og den helt
rigtige fysiske placering på Venø. Musikgruppen er i gang med at finde
kunstnere, madgruppen overvejer, hvordan fællesspisningen skal se ud og
mange flere ting. Har du nogle gode idéer eller lyst til at hjælpe til, så skriv til
sidselmunkebo@outlook.dk.
/ Venø Festival – Sidsel Munkebo Hansen
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DET SKER
Færgetrafik
i oktober

2018
2017
Passagerer............. 17.094......17.862
Personbiler................8.964........ 9.238
Busser............................ 496............400
Lastbiler...........................88.............. 92
Gods (tons).................. 165.............. 88
Cykler............................ 352............518
Campingvogne.............28.............. 10
Privatfoto

BOLIGER TIL SALG
-- Havstokken 16
Se nærmere på: boligone.dk
/ Liselotte Kragh
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52
mail: lkr@boligone.dk

-- Klitten 6
-- Høfden 5
Se nærmere på: edc.dk. Bestil
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk
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AMPLIFIED VIEWS
Statens Kunstfond, Bang & Olufsen og Struer Kommune står bag virkeliggørelsen af et projekt, der omfatter fem kunstværker skabt i aluminium af den
multidisciplinære kunstner Ursula Nistrup. Kunstnerens idé er at koble kunst,
naturoplevelser og lyd. Bang & Olufsen står for den praktiske fremstilling af
kunstværkerne, som skal opstilles rundt om i Struer Kommune, hvor naturens
forskellige landskabstyper kan udnyttes.
Et af de syv udvalgte mulige opstillingssteder er Venø, hvor Ursula
Nistrup vil benytte samspillet mellem aluminiumsflader, Venøs skrænter
og vinden, som elementer i sit kunstværk. Ulla Nistrup medvirkede i Sound
Track-projektet i fjor i Struer og lod sig inspirere til at gå videre med de nye
kunstværker.
Den første opstilling vil blive i industrihavnen i Struer og skitsen til det
værk er vist ovenfor i modelform. Hør og læs mere om projektet på lydensby.
dk/nyheder/hun-vil-forstaerke-lyden-af-smukke-udsigter
/ VenøPosten – Jan Bendix

MARILYN ANN I THOMAS’ STREG
Thomas Skovhøj, Havstokken 24 har lagt tegnepen til tegningen af ”det
gode skib”.
/ Red.

ARBEJDSSTATUS – VENØ HAVN
Havnebestyrelsen arbejder i øjeblikket på to felter. Vi er i gang med at færdiggøre en samlet plan for renovering og udvikling af selve havnen - dvs. sejlrende, havnebassin, moler og kajanlæg etc. Her har vi nu fået vurderet, hvad
det vil koste at fremtidssikre og udvikle havnen. Næste skridt herefter bliver at
prioritere indsatsen og så forsøge at skaffe finansiering.
Derudover arbejder bestyrelsen sammen med øvrige interesserede på at
prioritere og konkretisere forslagene omkring havnebåndet (Venø - i fortsat
udvikling). Her er der kommet flere gode idéer på banen, og gruppen skal nu
mødes for at nå et skridt videre.
/ Venø Havn – Anders Vandsøe Pedersen

UDDYBNING AF HAVN OG SEJLRENDE

Red.: Kai Rostrup Jensen, Tangvej 1, foreslog på Venø Havns generalforsamling i foråret, at Venø Havn gjorde forsøg med pumpning af sand til sikring
af de nødvendige vanddybder. Kai har gjort alvor af sit forslag og her følger
hans beskrivelse af projektet:
Brandsprøjte til
injektorsandpumper
En kraftig veteran motorsprøjte er netop ankommet
fra Stubbekøbing til Venø.
Denne sprøjte og en
injektorpumpe bliver vigtigste enheder på en flåde,
der kan pumpe sand og
flytte sandet gennem tykke
Foto: Kai Rostrup Jensen
rør væk fra pumpestedet.
Ved at manøvrere sandpumperen langs sejlrenden og inde i Venø Havn,
kan den nødvendige dybde for moderne og store lystsejlere etableres og
fastholdes.
Næste skridt bliver at bygge et fartøj, så
sandpumpen kan manøvreres på vandet.
Vi skal låne eller svejse en passende pram.
Designe og svejse en injektorpumpe, der
passer til sprøjtens kapacitet. Fremskaffe rør,
så sandet kan transporteres til ønskede steder.
Der skal ”bankes rust” på pumpen, så den kan
modstå den saltholdige atmosfære på søen. Vi
skal sikre lovlighed og finansiering.
Venø Havns bestyrelse er i gang med at
etablere et udviklingsprojekt, og alle gode råd
og medvirken modtages med taknemmelighed.
/ Kai Rostrup Jensen, Tangvej 1

WI-FI
PÅ VENØ HAVN
Struer Kommune har
søgt midler fra EU
med det formål at etablere Wi-fi
på havnene i kommunen. EU har
etableret et program med netop
dette formål, så der kan skabes
øget turistmæssig interesse for at
besøge mindre havne.
Ansøgningen sker i øvrigt
parallelt med en kommunal
indsats for at skabe udvikling i
Struer Kommunes landdistrikter,
som Venø også hører til. Byrådet
har afsat midler til at støtte lokale
udviklingsinitiativer i landsbyer –
og altså også på Venø.
Wi-fi på Venø Havn er ikke
alene efterspurgt af vores sejlende
gæster, men også af venøboerne
selv. Venø Havn er hjemmehavn
for flere venøboere og Venø
Efterskoles mange aktiviteter på
havnen vil ligeledes kunne få
glæde af teknologiinvesteringen.
Der vil formentlig gå et stykke
tid, før der er truffet endelig bevillingsbeslutning. Struer Kommunes
initiativ vil forhåbentlig blive
venligt modtaget.
/ VenøPosten – Red.
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/ Tina Moustgaard Pedersen

VENØ I MEDIERNE
TV-MidtVest var i oktober med til at præsentere sine seere for Venø Bussen i
serien: Fast arbejde. Det blev en fin oplysende orientering om busselskabet,
der voksede sig stort, og som udover lokal rutetrafik tager sig af en stadig
større del af turisttrafikken til og fra området. Se udsendelsen via tvmidtvest.
dk/nyheder/09-11-2018/1930/fast-arbejde-veno-bussen.
Det er også den samme tv-station, der gennem det seneste års tid har
bragt serien om ”ø-hop”, hvor Inge og Kai Hartmeyer med ø-passet fremme
har besøgt de mange øer, der er optaget i passet. Det er blevet til 15 udsendelser. Udsendelsen om Venø kan hentes hjem fra adressen: tvmidtvest.
dk/o-hop/o-hop-fur-og-veno-1010.
”God betjening” lyder overskriften i Færgesekretariatets blad Ø-Færgerne,
som i sit novembernummer har samtale med overfartsleder Søren Adsersen
om opgaver og udfordringer for Venø Færgefart. ”Vores største og vigtigste
udfordring på Venø Færgen
er at betjene øen og øboerne
godt” siger Søren til bladet.
I artiklen omtales også
de tekniske fornyelser, der
omfatter hybridinstallation
og styresystemer, som
færgen har taget i brug.
Hele artiklen kan læses
her: issuu.com/faergesekr/
docs/_-f_rgerne_-_medlemsVenøfarten:
blad_nov_2018
/ VenøPosten – Red.
LimFjorDen

TRANEBÆR
Kan man stadigvæk plukke
tranebær til julemiddagen på
Venø?
Tranebær er en krybende
stedsegrøn dværgbusk kun 4-8
cm høj og med tynde stængler.
Den vokser på tørvebund i
sure moser. De små blade er
kun omkring 0,5-1 cm lange
og vil på denne årstid være
rødbrune, men til forår farves
bladene grønne igen.
Bærrene er små, røde og
runde og sidder som perler på
en snor. De modne bær kan
være en besk oplevelse, men
venter man med at plukke dem
til efter den første frost, får de
en frisk og syrlig smag.
Bærrene indeholder
benzoesyre, der er et naturligt
konserveringsmiddel, og kan
derfor holde sig over vinteren
uden at rådne.
Allerede i gamle dage, før
tranebær kunne fås som kosttilskud i form af saft og tabletter,
blev bærret brugt som middel
mod skørbug på grund af sit
høje indhold af C-vitamin. I dag
anvendes tranebær især til saft
og syltning.

Venøfærgen har benyttet sig af flere af Færgesekretariatets tilbud, med Søren Adsersens ord har både forsikringstjekket og aftalen med Viking om flåder givet fine
rabatter, og han holder øje med aftalerne og bruger
dem, der er aktuelle.

god betjening
- Vores største og vigtigste udfordring på Venøfærgen er at betjene
øen og øboerne godt – at færgen
sejler hver dag, 365 dage om året.

Foto: www.biopix.dk
EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter eftersøgningen af øens sjældne
planter. Finder læsere planten,
så kontakt os på vp@venoe.dk
med oplysninger om findested.
På forhånd tak.
/ VenøPosten - Red.
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Der bor 200 mennesker på Venø – herudover er der efterskole med 100 elever,
to lejrskoler og campingplads. Alle er afhængige af – og regner med – at færgen
overholder fartplanen. ellers kan børn
ikke komme i skole, voksne ikke komme
på arbejde, familier ikke komme i biografen – og små børn ikke komme hjem fra
børnehaven. bare en enkelt aflyst afgang
kan vælte folks planer og dagligdag.
Vi skal simpelthen sejle – og derfor har
vi også dobbelt af alt det vigtige udstyr,
understreger Søren Adsersen, maritim
chef Holstebro-Struer Havne & Færge. Han
tilføjer, at hvis det er nødvendigt at ligge
en enkelt tur over for reparation, bliver der
sendt SmS ud til de faste passagerer.

Venøfærgen sejler 365 dage om året
og 24 timer i døgnet – 36.000 gange om
året lægger færgen til enten på Venø eller
på fastlandet. Sejlplanen går fra kl. 5:30 til
kl. 24:00, men hvis der er nogen, der har
brug for at komme over i løbet af natten,
står skipperen op og sejler en ekstra tur.
- Færgen er enmandsbetjent på natsejladserne, i dagtimerne er der to til at
sejle, fortæller overfartschef Søren Adsersen. For at begrænse de natlige ture er
priserne differentieret, så en særlig afgang
kl. 1:45 koster 215 kr., mens prisen er 600
kr., hvis man bestiller en ekstra afgang på
et andet tidspunkt.
HYbriD
For et par år siden blev der foretaget et
stort indgreb i Venøfærgens teknik og
økonomi. Der blev taget et kommunelån
på én million kr., som finansierede, at færgen blev hybrid. På den måde at forstå,
at dieselmotoren, der ellers producerede
strøm til ”hoteldrift”, blev stoppet – til fordel for el fra en nyanskaffet batteribank.

Før havde hjælpemotoren kørt i 19 timer
i døgnet på meget lille og uøkonomisk
ydelse. I dag bliver den kun lige startet
en gang i døgnet – egentlig blot for at
konstatere, at den ”er i live” og klar, hvis
det skulle blive nødvendigt.
- Vi sparer på brændstoffet, og vi sparer slid af motoren – det går op med tilbagebetalingen af lånet, og der er herudover
et plus i regnskabet rent økonomisk. men
det store plus er naturligvis på Co2-udslippet, understreger Søren Adsersen:
- Udskiftning af motoren er naturligvis
udsat på grund af mindre slid, men på et
tidspunkt skal batterierne udskiftes, så det
er et stort regnestykke.
Korrekt ladning og afladning af batterierne er også en væsentlig del af regnestykket:
- batteriernes forventede levetid er 10
år. men vi behandler dem efter anbefalingerne, ja faktisk bedre, fordi vi lader og
aflader skånsomt. Derfor forventer jeg, at
de holder længere end ti år – og det har
stor betydning for regnestykket.
ø-færgerne / noVember 2018 / 29

DET SKER
JULETRÆSFEST 2018
Venø GIF og VenøBoen inviterer til årets juletræsfest, som traditionen tro finder sted den
29. december kl. 17:30 i spisesalen på Venø
Efterskole. Vi laver et festligt ”tag-selv-bord”,
danser om juletræ, får besøg af julemanden og spiller pakkespil. Vi sørger for
kaffe og te (husk kop). Hver familie medbringer: En ret svarende til det antal
personer, der kommer (husk service) - drikkevarer til eget brug - eventuelle
rester af julens bagværk - en gave (10-20 kr.) pr. person - højt humør.
Tilmelding senest den 26. december til Laila Olsen via sms på 30 20 84
34 eller mail: olsen@venoe.dk.
Husk ved tilmelding at angive antal voksne og børn. Vi glæder os til
en hyggelig aften i selskab med såvel unge som ældre venøboere, og I er
velkomne til at tage familie og venner med.
/ VenøBoen og Venø GIF – Dorthe Sauer

TAK FOR HALINPUT OG -FORSLAG
Vi har med glæde modtaget mange forslag til kommende aktiviteter i hallen.
Der er mange forskellige ønsker, og vi arbejder på højtryk for at imødekomme nogle af dem.
I første omgang prøver vi med nogle fælles søndagsarrangementer (se
Jens Chr. Brødbæks indlæg nedenfor), som vi håber, I vil bakke op om.
I løbet af kort tid bliver der mulighed for at dyrke fitness, og vi håber, at vi
efter jul kan tilbyde ”Aktiv formiddag” i lighed med ”Aktiv onsdag” i Struer.
/ Venø GIF – Dorthe Sauer

FÆLLES AKTIVITETSDAG
Kom i hallen på efterskolen søndag den 9. december fra kl. 14-16.
Vi spiller floorball og volleyball. Alle er velkommende. Prisen for børn er et
klip, voksne 20 kr. Tilmelding ikke nødvendig. Vi ses.
/ Venø GIF – Jens Christian Brødbæk

Efter deadline:
JYSK ENERGI ER I
GAVEHJØRNET
Venø er blevet begavet med to
betydelige tilskud til øens aktiviteter:
Venø GIF’s bestyrelse fortæller
at den ”har fået tilsagn om 50.000
kr. fra Jysk Energi. Pengene skal
gå til hjælp med oprettelsen af
et motionscenter på Venø. Det
bringer os et stort skridt nærmere
etableringen! Måske kan vi komme
af med juledellerne allerede i
vintermånederne!”
Venø Musik har fået 30.000 kr.
i tilskud i anledning af sit 30 års
jubilæum i 2019.
/ VenøPosten – Red.

X FOR FORFATTERAFTEN
I MARTS
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
torsdag den 21. marts 2019,
hvor Lars Novrup Fredriksen fra
Sevel kommer og fortæller om sin
roman ”Kirstine”. Mere info følger i
februarnummeret.
/ Foredragsgruppen
– Tove Odgaard

Foto: Christian Denhfeld Mortensen
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DET SKER
ÅBNINGSTIDER I DECEMBER
••••
Venø Galleri
Åbent efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
••••

LAG-MIDLER TIL Ø-UDVIKLING
Den 10. januar 2019 er sidste frist for ansøgning om
tilskud til udviklingsinitiativer i forbindelse med det
nye års første bevillingsrunde. Læs om muligheder
på: livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere.
På den side findes også eksempler på projekter, der gennem tiden har
fået midler fra puljen. LAG Småøernes projektkoordinator Morten Priesholm
kan bistå med råd og vejledning, tlf. 22 32 84 93, lag-småøerne.dk.
/ VenøPosten – Red.

Venø kartofler & lam
Kartofler, lammespegepølser og frosset
lammekød i forskellige udskæringer
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk
••••

DANSK AFTEN
Temaet for ”Mad og film” aften fredag den 7. december kl. 18:00 i Børnehuset er Dansk Aften – og gennemføres som sammenskudsgilde. Tilmelding
med forslag til, hvad du bringer med dig til et dansk gilde… Sms til Erling
Roseth på tlf. 23 92 29 05 eller Flemming Damgaard, tlf. 27 29 66 00 senest
den 5. december.
/ Flemming Damgaard – Erling Roseth

Venø Kro
Vi holder åbent mod forudbestilling
af selskaber. Kontakt os venligst for
nærmere information.
Søndag den 9. december laver vi en
lækker julebuffet fra kl. 11:30-15:30.
Bestil venligst bord på
tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

JULETRÆER OG PYNTEGRØNT
Igen i år er der mulighed for at få leveret juletræer og pyntegrønt gennem
Venø Børne- og Ungdomshus. Bestil levering gennem undertegnede.
50 % af omsætningen går til Venø Børne- og Ungdomshus.
Juletræer 		
Nordmann 100/150 cm......... 100 kr.
Nordmann 150/200 cm......... 150 kr.
Nordmann 200/250 cm......... 200 kr.
Rødgran.........................................75 kr.

Pyntegrønt
Nordmann 5 kg. bundt........ 50 kr.
Nobilis 5 kg. bundt..................50 kr.
Fyrtoppe 5 kg. bundt..............50 kr.
Silkefyr 2 kg. bundt..................25 kr.

/ Flemming Damgaard, Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00

VenøPostens fotograf, var
på pletten, da mere end 60
venøboere tog hul på julefornøjelserne på Venø Kro.
/ VenøPosten – Red.
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Foto: Erling Roseth

TAK FOR OPBAKNINGEN
Fredag den 26. oktober mødte rigtig mange fra øen op til indvielsen af vores
nye idrætshal. Skolens bestyrelse og medarbejdere siger tak for den store
opbakning. Vi siger også tak for de fine gaver.
Udstyret til fitnessrummet kommer inden jul - klatrevæggen er klar sidst i
januar.
Tirsdag aften den 30. oktober åbnede rigtig mange lokale Venø beboere
deres døre op for besøg af eleverne fra Venø Efterskole. Eleverne havde en
fantastisk aften - de kom glade hjem fra deres besøg. Tusind tak for jeres
gæstfrihed - det var en rigtig god oplevelse for eleverne.
Invitationer til bingo og multishow
Så er det igen julebingotid på Venø Efterskole. Tirsdag den 4. december
kl. 16:00 til 18:00 er I alle velkomne til julebingo, gløgg og æbleskiver. Vel
mødt til et par hyggelige timer sammen med vores elever.
Torsdag den 20. december kl. 19:30 inviteres I alle til at se vores
multishow, som vi indøver i ugen op til juleferien. Der vil være sang, musik,
dans, glimt fra linjefagene og meget mere - det blir’ så godt! Forestillingen er
i hallen.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

Foto: Tage Jepsen

Foto: Tage Jepsen
Seje piger bader sidst i november

”ANTROPOLOGERNE”
FREMLÆGGER
VenøPosten omtalte i sin novemberudgave fire Eriksminde-efterskoleelevers antropologiske feltstudier
på Venø. Den ene af dem, Rosa
Wivel, har sendt foto af den lille
udstilling, som var et af resultaterne fra besøget. Herudover havde
gruppen produceret lydglimt til
deres præsentation.
/ VenøPosten – Red.

Julekalender fra 1950 - venligst udlånt af Aase Askanius.

Foto: Jan Bendix

Foto: Rosa Wivel
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DECEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten januar
2019 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.
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.
Abonnement: VenøPosten kan tegnes i
abonnement ved henvendelse til udgiverne.
Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær
Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, 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 planlægningen og registrer via webmaster@
venoe.dk, når arrangementstidspunkt
foreligger.

Foto: Erling Roseth

2. december

kl.10:00

1. søndag i advent v/Per Mikkelsen

4. december

kl. 16-18

Julebingo på Venø Efterskole

7. december

kl. 18:00

Mad og Film i Børnehuset (tilmeld. 5/12)

9. december

kl. 14-16

Fælles aktivitetsdag, Venø Efterskoles nye hal

9. december

kl. 19:30

De 9 læsninger v/Per Mikkelsen

16. december kl. 14:00

3. søndag i advent v/Thorkil Lundberg

20. december kl. 19:30

Multishow på Venø Efterskole

23. december kl. 10:00

4. søndag i advent v/Per Mikkelsen

24. december kl. 16:00

Juleaften v/Per Mikkelsen

25. december kl. 10:00

1. juledag v/Per Mikkelsen

26. december		

Ingen gudstjeneste

29. december kl. 17:30

Juletræsfest på Venø Efterskole, spisesalen

30. december kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe-Larsen

1. januar

Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe-Larsen

kl. 14:00

Badminton, GIF: Mandage kl. 20:15, Hallen, Venø Efterskole
Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov
GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur

Næste gang vi ses
VenøPostens januarudgave er hos vores
læsere den 2. januar.

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn

/ VenøPosten – Red.

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset
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Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

