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ADVENT
Klokken slår, tiden går! Ja, jeg synes, at tiden går hurtigere og hurtigere jo
ældre, man bliver! Og nu er det snart jul – igen!
Men inden vi når så langt, skal vi tage os tid til at fejre advent. I kirken
markeres det ved, at vi tager hul på et nyt kirkeår. 1. søndag i advent er
kirkens nytårsdag – altså en måneds tid før kalenderårets nytårsdag. Så vi
kan med rette sige: I kirken er vi lidt foran.
Med kalenderlysets 24 dage tæller vi ned til jul. Det samme gør vi med
adventskransens 4 lys – én til hver af de 4 søndage i advent. Adventstid er
hyggetid, hvor vi forbereder os til jul: Vi gør julerent, vi pynter op, vi bager og
vi køber gaver. Jo, der er mange praktiske ting, der skal gøres, før vi synes, vi
er færdige til jul. Og når vi ikke det hele, så bliver det heldigvis jul alligevel.
Men advent er mere end det. Meget mere! Det synger vi om i vore mange
adventssalmer, og vi hører om det i de forskellige tekster, der læses i forbindelse med gudstjenester i adventstiden.

Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. Der er noget i luften, som gør mig
så glad. Der er noget i luften, et barndommens bud, synger vi for eksempel
med Vilhelm Gregersen. Men mest kendt er nok Grundtvigs dejlige adventssalme: Vær velkommen, Herrens år. Her er der et vers til hvert af de 4 lys i
adventskransen eller et vers til dét, vi går i møde med det nye kirkeår: Julenat,
Påskemorgen, Pinsedag og Herrens år. Alt dét, vi har hørt i det forgangne
kirkeår, kommer til os igen i det nye. Dét synes jeg, er et privilegium. Tænk at
vi må høre det samme budskab – igen og igen. Og hvis vi så spørger, hvorfor
det nu er nødvendigt, så er svaret: Fordi vi er så sært glemsomme.
Tidligere biskop i Helsingør, Johannes Johansen, sætter nogle andre
ord på kirkeårets betydning – og på de 4 lys i adventskransen (nr. 87 i Den
danske Salmebog). Det første lys viser tilbage til skabelsen, til Ordet der blev
talt af Gud. Han sagde: Der blive lys! Og der blev lys! Da blev der skabt liv i
alt, hvad der lå øde. Det andet lys blev tændt i Betlehem. Dét skete, da Gud
valgte at blive menneske i sin søn, Jesus Kristus. Han er Frelseren, der blev
født Julenat. Men han er mere end blot et barn i en krybbe. Han er også
manden på korset, der døde Langfredag. Derfor fortæller det tredje lys os
om Påskemorgen, da det umulige skete: Jesus gik lyslevende ud af graven.
Dér tændes lyset ind i vores hjertesorg. Her kan vi finde trøst i såvel glæden
som sorgen. Det fjerde lys har ild fra de tre øvrige: Skabelsen, Julenat og
Påskemorgen. Det er pinsegløden i vore hjerter. Med pinsen sender Gud
sin Helligånd til os, så vi kan komme til at tro på ham som vores Frelser.
Pinsen skal få julen og påsken til at hænge sammen i vore hjerter – så det får
betydning for os. Når det sker, så kan vi være med til at tænde lys for de, der
intet lys kan se.
Vi har med andre ord meget at se frem til i det nye kirkeår. Men lige nu
gælder det vores adventsforberedelser. Ikke blot de praktiske, men også de
forberedelser, der har med tro og håb at gøre. Vi skal forberede os på, at
Jesus kommer. De forskellige adventssøndage har hver deres budskab. Vi
skal forberede os på to niveauer: Både til at Jesus bliver født Julenat og til
at han kommer igen anden gang til jorden. Sådan som vi siger det i trosbekendelsen: Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
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højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Alt dette og meget mere kan du høre mere om ved de 4 gudstjenester,
der er i kirken på advents-søndagene. Specielt kan du høre om Guds planer
2. søndag i advent, hvor der er De ni Læsninger i Venø Kirke. Her får vi at
vide, at det ikke var tilfældigt, at Jesus blev født, men at det var nødvendigt –
og nøje tilrettelagt af Gud. Glædelig advent!
/ Per Toftdahl

DE NI LÆSNINGER
I mange af landets kirker er det i adventstiden blevet en tradition at holde
de ni læsninger, hvor man synger adventssalmer, lytter til musik og læser ni
bibeltekster, som fortæller hele den kristne historie fra skabelse over profetier
af Jesu fødsel til Jesu fødsel og genkomst.
De ni læsninger finder også sted i Venø Kirke. Det sker 2. søndag i advent
søndag den 8. december kl. 16:00. Alle er velkomne, og Menighedsrådet
håber, at kirken bliver fyldt til sidste plads.
Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev
holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. Siden 1928 er
musikgudstjenesten blevet radiotransmitteret til store dele af verden. Mens
det i Danmark er blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op
til jul, så holdes de ni læsninger i mange engelske kirker først juleaften. De
ni læsninger har vundet indpas i Den danske Folkekirke siden slutningen af
1900-tallet.
De ni læsninger er en rigtig god forberedelse til jul. Fordi vi gennem de
forskellige læsninger og salmer får sat ord på Guds frelsesplan.
Den første tekst handler om dengang Gud skabte himmel og jord. Alt
var fra begyndelsen såre godt. Men så gik det galt, da Adam og Eva lod sig
friste af slangen til at spise af Kundskabens træ. Det medførte syndefaldet,
som er den anden tekst, der læses. Lige siden den tid har mennesket levet
i syndefaldets verden. Den tredje tekst handler om menneskers råb til Gud
om, at han vil hjælpe dem i den verden, de er havnet i. I fjerde og femte
tekst hører vi om Guds planer for fremtiden. Han vil på et tidspunkt gribe
ind i verdenshistorien, og det lader han profeten Esajas skrive om. Gennem
disse profetier – forjættelser – blev der skabt håb for mennesker. Gud fører
herefter profetierne igennem, og det er det vi hører om i de sidste fire tekster.
Først bebudelsen, hvor Maria får at vide, at hun er udvalgt til at føde Guds
søn, herefter evangelisten Lukas’ beretninger om Jesu fødsel og om englens
besøg hos hyrderne på marken. Den sidste læsning er Johannesevangeliets
noget anderledes juleevangelium, der tager udgangspunkt i skabelsen. I
begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os.
Gennem disse læsninger og via fællessang og musik bliver vi rigtig godt
forberedte til at gå julens evangelium i møde. Evangeliet om at der er født os
en Frelser, Jesus Kristus.
Så kom og vær med til en spændende eftermiddag.
/ Per Toftdahl

KONSTITUERING AF
VENØ MENIGHEDSRÅD
• Formand Ove Bjerre-Pedersen
• Næstformand Kirsten Yde
• Kasserer Susanne Marie Jensen
• Kirkeværge Dorthe Brødbæk
(indkaldt stedfortræder)
• Kontaktperson Helle Gjern
• Sekretær Hanne Nielsen
• Konst. sognepræst Per Toftdahl
/ Venø Menighedsråd
– Ove Bjerre-Pedersen

STILLINGSOPSLAG
Stillingen som sognepræst i VenøResen-Humlum Pastorat, Struer
Provsti i Viborg Stift er ledig til
besættelse pr. 1. maj 2020.
Til stillingen er knyttet
bopælspligt, forpligtelse som
kirkebogsfører og sognepræst til
Venø Pastorat og begravelsesmyndighed, men kun for så vidt angår
Venø Sogn.
Stillingen fordeler sig med 30 %
sognepræst til Venø Pastorat og
70 % sognepræst til ResenHumlum.
I samarbejde med ResenHumlum udarbejdes en embedesbeskrivelse, der viser, hvilket
spændende/udfordrende område
en ny præst (ø/land) kan blive en
del af. Dette arbejde er sat i værk i
samarbejde med Resen-Humlum.
/ Venø Menighedsråd
– Ove Bjerre-Pedersen
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VENØ SOGN
LYDANLÆG
Jeg vil gerne beklage den dårlige lyddækning ved den seneste
bisættelse, selvom vi havde testet
og afprøvet den inden. Men der
var desværre andre ting, vi ikke
selv havde mulighed for at rette
på under bisættelsen. For at forebygge at det sker igen, har vi taget
kontakt til firmaet, der har leveret
anlægget. Montøren har testet og
hørt på vores nye krav til anlægget,
så vi har større råderum både på
input og udgang. Anlægget har
han taget med for at optimere det,
og det skulle gerne være tilbage i
uge 47.
Vi har også drøftet, om det
virkelig er nødvendigt med
højttaler i vores lille kirke? Som det
er i dag, har lydanlægget ingen
virkning i selve kirkerummet, men
kun på teleslyngen. Her er kravet,
at præsten taler klart og tydeligt,
men selvfølgelig også, at man har
et høreapparat, der kan modtage
signalet. Montøren mener ikke det
skulle være nødvendigt, men det
kan laves.
/ Venø Kirke – Arne Middelhede
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UKENDT FREMTID
”Fyldt af bæven foran ukendt fremtid” karakteriserer nok på den ene side min
situation på nuværende tidspunkt med objektive sygdomstegn fra flere steder i kroppen. Tegn, som jeg endnu mangler en behandlingsplan for. På den
anden side klager min krop ikke. Jeg har energi/livsmod til at tage den sidste
valgperiode som er fra den 1. december 2019 til 30. november 2020.
Men vi har i Menighedsrådet selvfølgelig disponeret således, at
Menighedsrådet kan være fuldt funktionsdygtigt til den kommende vigtige
periode, hvor ny præst skal ansættes.
Da Per Mikkelsen indtil sin pensionering var næstformand, men som født
medlem ikke havde nogen suppleant, manglede vi i hvert fald en person. Her
er Dorthe Brødbæk indkaldt som stedfortræder. Hun har siden valget i 2016
været suppleant sammen med Bodil Stenkjær. Dorthe har velvilligt sagt ja tak
til buddet, hvilket vi i Menighedsrådet er er dybt taknemmelige for og stolte
af. At vores sogn/kirke bidrager til øen og man gerne gengælder dette.
I tilfælde af fremtidig forfald vil Bodil Stenkjær så kunne indtræde som
suppleant, hvilket gør, at vi fortsat kan være beslutningsdygtige.
I Menighedsrådet har vi altid haft den ånd, at vi støtter hinanden.
Formanden har nu altid haft det godt med, at han kunne få lov til at
bestemme!
Det skal være en glæde at arbejde i rådet. Det er ikke noget, nogen
skal gå ned på. Men jeg tror, at vi gerne i nogle situationer, vil bede om en
hjælpende hånd, og det er vi ikke i tvivl om, at der vil der blive sagt ja til.
De bedste ønsker om et nyt kirkeår og en glædelig jul til alle.
/ Ove Bjerre-Pedersen, Strømmen 8

ÆNDRINGER I GUDSTJENESTETIDER
Fra den 1. marts vil der være nye gudstjenestetider kl. 9:00 eller 10:30. Det
samme sker i Struer, Resen og Humlum Kirker.
Referater fra menighedsrådsmøder kan ses på www.venoe.dk under
Venø Kirke/referater. Kollekter har vi ikke haft tradition for på Venø. Men
siden 1886 har der været en lovpligtig kollektindsamling til Bibelselskabet.
Den ligger 1. nytårsdag. Menighedsrådet har besluttet at give kr. 500
af vores midler, men du er meget velkommen til at lægge en mønt i
kollektbøssen.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

DET SKER
FORMANDENS HJØRNE
Kommunekonference,
hvad er nu det?
Var det nødvendigt, at
VenøBoens bestyrelse
og en politiker fra Struer kommune (viceborgmester
John Christoffersen) deltog?
Tja… hvis jeg ikke var taget afsted til Odense, så
havde jeg fx ikke mødt vores venlige Social- og indenrigsminister Astrid Krag og hørt om, at hun har fået sig
et Ø-pas og rigtig gerne vil have flere mærker i det. At
hun gerne vil inviteres rundt på øerne, enten på ferie
med sin familie eller mere officielt. Så fra VenøBoens
bestyrelsesformand har hun nu fået sig en invitation og
mulighed for endnu et stempel i sit Ø-pas. Måske hun
kommer forbi Venø Festival 2020, hvem ved?
Hvis jeg ikke var taget afsted, havde jeg heller ikke
hørt, at Astrid og Regeringen arbejder for at udligne
forskelle fordi, som hun sagde: “Danmark er for lille til
store forskelle” og “man skal kunne bo og arbejde i alle
dele af landet”. Derfor tilføres kommuner med små øer
paragraf 20 tilskud fra staten, som er penge, der skal
udligne forskellen i udgifter mellem kommuner, som
har færgedrift og de kommuner, som ikke har. Desuden
gives der tilskud til, at øboere kommer gratis med
færgen. Og så er der landevejsprincippet, som betyder,
at det skal koste det samme at sejle på “vejen” som at
køre i bil. På mange øer er man næsten i mål med dette,
men i nogle kommuner bruger man desværre pengene
på noget andet end færgen. Venø Færgens priser er
godt på vej mod landevejsprincippet. Hvis vi skulle være
helt i mål, burde prisen ifølge beregninger være 22,6 kr.
pr. person, og bilen skulle koste 57,45 kr. pr. tur/retur
udregnet for bil med 2,5 person. På Venø Færgen må
man medtage op til 8 personer for 90 kr, så det giver
næsten det samme.
Fedt tænkte jeg, så har de godt bemærket derovre
på Christiansborg, at vi på små øer er dybt afhængige af
at færgen sejler hver dag til en overkommelig pris, så vi
kan komme på arbejde, kan komme til læge, i butikker
og besøge/få besøg af de venner og familie, som bor på
fastlandet.
Og jeg fandt ud af, at Astrid har bemærket det,
fordi vi har nogle dygtige ildsjæle fra de små øer
(Sammenslutningen af Danske Småøer), der uden
ophold fodrer Regeringen med oplysninger om, hvad

vi på de små øer har brug for. Astrid så med egne øjne,
når hun fra talerstolen kiggede ud over festsalen, at vi
på de små øer bakker hinanden op. Når jeg kiggede
rundt så jeg, at stort set alle småøer havde en eller to
repræsentanter siddende derinde - inkl. Jan Bendix og
undertegnede fra Venø.
Øvrige emner var bosætning og finansiering af bolig
vha. kreditforeningslån. På enkelte øer og områder i
Danmark har man oplevet, at det er svært at få et bolig-/
kreditforeningslån pga. for lave huspriser og manglende
udbud og efterspørgsel. Godt Sammenslutningen af
Danske Småøer og politikere var til stede, så de med
egne ører hørte, at der er mere at arbejde for, hvis
visionen om at “Danmark er for lille til store forskelle” og
“man skal kunne bo og leve i alle dele af Danmark” skal
blive til virkelighed. Men vi øboere er seje og viljestærke
folk, der ufortrødent bosætter os på små øer og kæmper
for vores rettigheder. Det var der masser af eksempler
på i løbet af dagen. Så jeg er rigtig glad for at have
brugt en hel dag på deltagelse i Kommunekonferencen
2019.
/ VenøBoen – Linda Tang

JULETRÆSFEST
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 og højt humør.
Tilmelding senest den 26. december til Dorte
Sauer, tlf. 23 95 34 97.
Husk ved tilmelding
at angive antal voksne
og børn. Vi glæder os
til en hyggelig aften i
selskab med såvel unge
som ældre venøboere.
I er velkomne til at tage
familie og venner med.
/ VenøBoen og Venø GIF
– Dorthe Sauer
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DET SKER

VENØS FORSVUNDNE(?)
PLANTER
I 2018/19 har Struer Kommunes
tidligere biolog Tina Moustgaard
Pedersen udvalgt sjældne blomsterarter, der har og måske stadigvæk har deres liv på Venø.
VenøPosten har samlet fotos
og beskrivelser og i plakatform
vedlagt oversigten i denne udgave
af VenøPosten.
Vi benytter den til at ønske
vores læsere en god jul og på
gensyn i det nye år.
/ VenøPosten – Red.

SMÅØERNES POLITISKE TALERØR
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) holdt sit årlige
repræsentantskabsmøde i begyndelsen af november.
22 ud af 27 øer var mødt op for dels at orientere
hinanden om livet på deres respektive øer og dels komme
med indspil til SaDS’ strategi, som skal behandles på næste
års generalforsamling på Fur. En formiddag var sat af til at gøre status for
LAG Småøerne og drøftelse med Erling Bonnesen (MF-V) repræsentant fra
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.
Som altid, når ø-folkene samles, var der synspunkter på færgedriften, der
ikke alle steder er på niveau med Venøs. I tilknytning til færgedrøftelserne
gennemgik formanden for Småøernes Færgeselskaber, vores overfartsleder,
Søren Adsersen, de mange forskellige tekniske løsninger, der findes for fremtidens færgedrift, når der skal tages hensyn til både miljø- og klimaforhold.
Søren understregede, at der ligesom i andre ø-forhold ikke kun findes én
”rigtig” løsning. Der skal tages hensyn til bl.a. afstande, farvande, drivmidler,
samsejlads osv. Allerede nu arbejder de fleste færgeselskaber på mere energiog klimavenlige løsninger. Flere vil komme til i takt med den teknologiske
udvikling.
Regeringens prioritering af ”bæredygtighed og grøn omstilling” blev også
drøftet generelt. LAG Småøerne har fået ekstra midler til støtte af ø-initiativer
på området. Derfor har SaDS behov for at kende til beboerforeningers idéer
til mulige indsatser på det område.
Repræsentantskabet pegede på rammevilkår for helårssamfund og
bosætning, som prioriterede initiativområder for SaDS. Det omfatter alt fra
planlov, finansiering af bolig og erhverv, bredbåndsforbindelser til aktørsamarbejde på øerne.
Formanden konkluderede, at repræsentanterne ønsker, at SaDS skal være
det politiske talerør for småøerne, og at øernes udfordringer må imødekommes under hensyn til øernes forskelligheder.
Erling Bonnesen opfordrede øboerne til give deres folketingsmænd/-kvinder eksempler på barrierer for ø-udvikling, så emnerne kan komme til
behandling på politisk niveau.
Repræsentantskabsmødet var endnu en kvittering for nytten af SaDS’
arbejde.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Lise Thillemann Sørensen
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DET SKER
VENØ I FORTSAT UDVIKLING – HAVNEBÅNDET
Børnefamilier til Venø
Der var otte deltagere til det første møde. Sidsel Munkebo Hansen, som er
bosætningskoordinator i Struer Kommune, fortalte om noget af det, man
ved om emnet. Børnefamilier er mest mobile indtil første barn er 5 år. Det er
unge kvinder mellem 27 og 32 år, der skal påvirkes med de attraktive værdier: Ø-barndoms liv, det nære, tid/tempo, økonomi, bolig, tryghed og sociale
netværk.
Der blev herefter drøftet aktiviteter, markedsføring og boliger til børnefamilier. I de kommende Åben Ø perioder, skal der være flere aktiviteter
målrettet mod børnefamilier, så som løb, pop-op-legeplads osv. Der kunne
udloddes gratis weekend på Venø med guidet tur på øen og Struer.
Markedsføringen skal vise det gode ø-liv, formidlet af ”ambassadører” og
influensers på de sociale medier. Det kræver en langsigtet påvirkning, som
ikke forventes at kunne give hurtige resultater.
Sammenslutningen af Danske Småøer sætter tilflytning og boliger højt på
dagsorden, og tager en række initiativer, som vi naturligvis skal følge, ligesom
det lokale ”boligmarked” skal følges, herunder seniorboliginitiativet, der kan
medføre ledige boliger. Der indkaldes til møde i januar, hvor alle igen er
velkomne.
Venø Havn
Der er lavet aftale med firmaet LABLAND om at modne havneprojektet og
skrive fondsansøgninger fx til Realdania. LABLAND udarbejder i forvejen en
helhedsplan for kystlandet (havnene) i Struer Kommune, som vil understøtte
vores ansøgninger. I første omgang afholdt LABLAND dialogmøder med
udvalgte aktører, interessenter og Venø Havns bestyrelse for at kortlægge
behov. Herefter skitseres og konkretiseres projektet. Det vil blive præsenteret
for bestyrelsen og venøboerne i januar. Herefter tilpasses projektet og ansøgningerne udfærdiges.
/ Peter Petersen, Strømmen 6

ÅBNINGSTIDER I DECEMBER
••••
Frisør Hylleberg
Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00
Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79
••••
Venø Galleri
Åbent efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
••••
Venø kartofler & lam
Kartofler, hele og halve lam
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk
••••
Venø Kro
Søndag den 8. december serveres
julefrokostbuffet fra kl. 12:00 - 16:00.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Husk bordbestilling.
tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

KLIMATILPASNINGSPLAN UNDERVEJS
Struer Kommune har en Klimatilpasningsplan undervejs. I december skal den
til politisk behandling i Struer Byråd og derefter i høring i januar. Det sker i
øvrigt sammen med ny Kommuneplan og spildevandsplan.
Klimatilpasningsplanen vil omfatte udpegning af områder, der kræver
særlig opmærksomhed i forbindelse med regnhændelser og stormflod.
Venø har tidligere gjort opmærksom på de særlige forhold, der gælder i
området omkring Venø By (Havstokken) og i øvrigt diverse behov for sikring
af visse kyststrækninger mod oversvømmelser andre steder på øen.
Når rapporten foreligger, så er det formentlig en god idé at se nærmere
på den og evt. afgive høringssvar.
/ VenøPosten – Red.
Arkivfoto: Preben Friis
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Færgetrafik
i oktober

2019
2018
Passagerer............. 17.666......17.094
Personbiler................9.474........ 8.964
Busser............................ 456............496
Lastbiler........................ 124.............. 88
Gods (tons).................. 157............165
Cykler............................ 204............352
Campingvogne.............28.............. 28

”VORES VESTLIGSTE FÆRGE”
Overskriften er indgangen til Færgesekretariatets novemberudgave
af bladet Ø-FÆRGERNE. Bladet har
valgt Venø Færgefart, som tema. I
bladet er der samtaler med direktør
for Teknik og Kultur, Jakob Bisgaard, Struer Kommune, skibsfører
Ole Lassen, overfartsleder Søren
Adsersen og VenøBoens Berit
Arberg Sauer.
De læseværdige artikler kan
findes på www.kortlink.dk/23tya.
/ VenøPosten – Red.
Struer Kommune betragter Venø
som et attraktivt og naturskønt aktiv,
der fremmer både turisme og
bosætning i kommunen.

Velfungerend e
færgefa rt

TEMA: VORES VESTLIGSTE FÆRGE

STRUER KOMMUNE:

KONSTITUERING AF VENØBOENS BESTYRELSE
Den nyvalgte bestyrelse mødtes den 6. november, og gik
straks i gang med arbejdet. Men først måtte vi konstituere os.
Linda Tang Mortensen blev enstemmigt valgt til formand
for bestyrelsen. Søren Lang Hindkjær fortsætter som kasserer
og Berit Arberg Sauer fortsætter som sekretær. Kristian Olesen er fortsat
vores færgekontakt og Annette Friis er nu vores ø-repræsentant. Allan
Bach og Bodil Anker Møller er bestyrelsesmedlemmer. Jan Bendix og Inge
Dehnfeldt er suppleanter. Der er opdaterede kontaktoplysninger på den nye
bestyrelse på VenøBoens hjemmeside.
Selve konstitueringen gik nemt og hurtigt, og så var vi allerede i gang
med at diskutere emner som fx bosætningsstrategier, hvordan vi koordinerer
forenings- og udvalgsarbejdet på Venø og så videre. Der er mange idéer og
tanker, og meget der skal gøres. Det vil vi informere om efterhånden.
Vi talte på mødet meget om, hvordan vi får skabt flere udlejningsboliger,
og det kan lade sig gøre, men det kræver, at vi gør benarbejdet. Idéen er
værd at arbejde for, så det bliver muligt at afprøve ø-livet på en uforpligtende måde. Vi arbejder også videre med at blive høringsberettigede om
Kommunens planer med Venø.
Der arbejdes også videre med at finde en måde, hvor vi kan koordinere
de mange aktiviteter, vi har på Venø. Det handler ikke om datoer og arrangementer, men først og fremmest om at vi ikke arbejder i mange forskellige
retninger og dermed kommer til at spænde ben for hinanden. Der vil blive
indkaldt til møde i det nye år.
Vi glæder os til arbejdet i bestyrelsen, og der er mange ting at tage fat på.
Så I kommer til at høre fra os. Husk at referaterne fra bestyrelsens møder kan
læses på hjemmesiden.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

VENØ BAKERY POP-UP
Der var hyggeligt gensyn med Sofie Jensen og Thomas Bjerre (foto) og deres
bageri i november.
/ VenøPosten – Red.

XXXXXX

akob Bisgaard er direktør for
teknik og kultur i Struer Kommune – havnen og Venøfærgen
hører til hans ansvarsområde.
Hans opfattelse er, at Venø er
et aktiv, og at den naturskønne
ø både fremmer turisme og bosætning i
kommunen. Han peger på, at mulighederne i tilskuddet fra Landevejsprincippet
er med til at trække endnu flere besøgende til øen:
- Vi bruger en del af tilskuddet på tre
gratisperioder, der ligger i påsken, i pinsen
og i efteråret. Tidspunkterne er koordineret med øboerne og er koblet op på aktiviteter og tilbud på øen. Vi har et fint samarbejde med øen, så det er sikret, at der er
noget at komme efter i gratisperioderne.
Der er mellem 60- og 70.000 gæster, der

hvert år sejler den lille færgetur på 270
meter over til øen.
NÆSTEN EN BRO
Den anden del af tilskuddet giver billigere
rejser for øboerne, dette er også efter øn-- Jeg bliver inddraget, når vi drøfter budget – og når der er
mere politiske sager, der skal besluttes.
ske fra øens ca. 180 beboere:

TEMA: VORES VESTLIGSTE FÆRGE
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- Det er en meget kort tur – og færgen
SKAL GIVE MENING
sejler ”hele tiden”. Så på den ene sideSAMARBEJDE
har
Venø de fordele, der er ved en ø, ogTilpåspørgsmålet om Færgesekretariatets arbejde for tættere samarbejde imellem kommuner med ø-færger er direktørens holdden anden side er det ”næsten en bro.”
ning, at det er en god retning, at kommunerne styrker samarStruer Lystbådehavn er den største i
bejdet på de områder, hvor det giver mening, og hvor der kan
Limfjorden, erhvervshavnen har 40-50
findes fodslag.
årlige anløb, korn, granit skærver og træ
- Der er mange diskussioner om afløserfærge, jeg tror, at vi
af overfartsleder og havnechef Søren Adgår over kajen.
skal løse det områdevis. Man kan sige, at vi her i Limfjorden har
Havnen er med i Jakob Bisgaards por- sersen.
to slags færger. Genvejsfærger, der ”helst skal sejle” – her er en
- Det går godt med færgedriften, øbotefølje, dog sådan, at den daglige drift af
plan B, hvor folk kører en lidt længere rute ad landevejen. Og så
både Venøfærgen og havnene varetages erne er tilfredse, understreger Jakob Bisøfærger, ”der skal sejle …”. Det betyder, at vi har flere muligheder
gaard:
for afløsning, når det er nødvendigt.
Jakob Bisgaard peger på udviklingen af klimavenlige færger og
Ø-FÆRGERNE / NOVEMBER 2019 / 15
alternative drivmidler som et af de områder, hvor færgekommunerne og Færgesekretariatet især kan arbejde sammen:

- Jeg tror, vi skal se bredere end el-færger, måske bliver næste generation af øfærger drevet med brint… eller noget helt
andet. õ

BEBOERFORENINGEN:

Færgesamarbejde
lige efter bogen
Min hovedpointe er, at færgen altså ikke er noget
større problem end et S-tog, understreger Berit
Arberg Sauer fra Venøs beboerforening.
- Beboerforeningen er i tæt kontakt med overfartsleder Søren Adsersen og med Jakob Bisgaard fra Struer Kommune. I forbindelse med Landevejsprincippet har Søren Adsersen været med
til bestyrelsesmøderne i vores beboerforening, Venø-boen. Vi er
kommet med ideer og ønsker, som han har taget med tilbage,
og vi er meget tilfredse med resultatet, der både tilgodeser de
fastboende med billigere årskort og understøtter turismen med
gratisperioder.

Så samarbejdet er lige efter bogen, fortæller Berit Arberg
Sauer, der er sekretær i beboerforeningen.
ØEN BAKKER OP
De tre perioder, hvor Landevejsprincippet gør færgeturen gratis,
bakker hele Venø op om med et stort og traditionsrigt program
på øen: Gallerierne er åbne, Venøsters har rundvisning, Norskovgaard har åbent, så børn kan se fårene. Der er loppemarked på
havnen og aktiviteter rundt omkring på øen og i forbindelse med
kirken. I efteråret er der naturdage. I pinsen er der maratonløb, og
kroen har åbent i hele sommerhalvåret, så gæster kan få noget
at spise.
- Folk på øen tager selv initiativ til aktiviteter, og beboerforeningen samler det hele og laver programmet. I perioder, hvor
vores havnecafé ikke har fungeret, har havnebestyrelsen holdt
den åben og skiftedes til at bage kage og stå bag disken. Det

God service: Berit Sauer fremhæver færgepersonalet som både
smilende og venlige.
- Fx sker der ofte det, at fragtmanden kommer med varer, hvor
der kun er udbringning til ”brofaste øer”. Så opbevarer færgen
varerne, til vi kommer efter dem.
Det er også færgepersonalet, der sms’er ud med diverse meddelelser til øen; fx når vandet bliver lukket. De er en integreret
del af øen; men de bor her ikke. På nogle måder er færgen faktisk en samlende faktor for øen. Den er bemandet hele tiden og
altid klar, så det føles næsten som om, den ligger der og passer
på os.
- Så min hovedpointe er, at færgen altså ikke er noget større
problem end et S-tog.
16 / Ø-FÆRGERNE / NOVEMBER 2019
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Foto: Antoinette Jensen

Foto: Erling Roseth

DET SKER
GUIDE PÅ VENØ?
Struer-Egnens Turistforening (Visit Struer) har i samarbejde med Lydens By
oprettet et korps af guider (ambassadører).
På Venø er vi en lille gruppe, som tilbyder rundvisninger og fortællinger
om Venøs historie, kirke, kultur og natur. Fortællingerne af ca. en times
varighed tilbydes fast en bestemt ugedag i feriesæsonen (juni, juli, august).
Venøfortællingerne kan også bestilles af grupper på andre tidspunkter.
Vi har brug for flere i guidegruppen. Henvendelse for nærmere oplysning
til: Aase Askanius, tlf. 23 27 05 66, Mogens Askanius, tlf. 40 35 84 55 eller
Bjarne Tingkær Sørensen, tlf. 20 53 80 51.
/ Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3

SYNG MED IGEN!
Tag din nabo under armen og skynd jer afsted.
På utallige opfordringer gør vi (Ole og Carsten)
det igen!
Fredag den 6. december kl. 19:00 lukker
vi dørene op til julefællessang og hyggelig
julefredagsbar i Venø Gl. Skole (nu musikskole).
Vi glæder os til at spille, synge og hygge os
sammen med jer.
Der kan købes lune æbleskiver, gløgg, kaffe,
øl, sodavand og vin til billige priser.
/ Carsten Nørager, Vigen 1 og Ole Tang Sørensen, Strømmen 8

VenøBoen
Linda Tang Mortensen (formand)
tlf. 22 90 42 89, ltm@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk
Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian
Olesen (færgekontakt), Allan Bach,
Annette Friis (ø-repræsentant) og Bodil
Anker-Møller.
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:

Privatfoto

VENØBOERNE PASSER PÅ VENØSUND
Bestyrelsen glæder sig over, at rigtig mange
venøboere har sagt ja til – på skift – at føre det
ugentlige tilsyn med elforsyningen og fortøjningerne af Venøsund, men vi vil meget gerne være flere. Det er ganske enkelt,
man skal bare se efter om der er lys i lampen på styrehuset. Opgaven er, at
man binder sig til at have tilsyn med færgen et par gange om ugen. Kontakt
undertegnede, hvis du vil hjælpe.
Flere skippere til Venøsund
Vi optager nye medlemmer af besætningen og tilbyder uddannelse og
”køretimer” med færgen i løbet af vinteren. For nærmere oplysninger kan
undertegnede kontaktes.

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.
- Ved Børnehuset, Lønningen 2.
Se mere om Venø på: venoe.dk

/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkjær Sørensen
tlf. 20 53 80 51 - info@venoesund.dk
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NYE ARBEJDSPLADSER TIL VENØ
Kristian Borbjerggaard, Venø Seafood, har fra Sønderskov
erhvervet et 10 hektar stort område omfattende det nuværende oparbejdningsanlæg for fiskeyngel, østers, hummere og
hjertemuslinger. Det muliggør opførelsen af endnu en produktionshal, som skal medvirke til at dække behovet for øget
produktions- og lagerkapacitet for både Venø Seafood og Venøsund Fisk og
Skaldyr.
Til VenøPosten fortæller Kristian, at han i det seneste år har oplevet
en stadig stigende efterspørgsel på sine produkter. Den har sprængt de
nuværende fysiske rammer. Det nye produkt i Kristians vareprogram,
hjertemuslinger, kræver også yderligere plads efter lanceringen her i 2019.
Indtil nu har produktionsanlægget ligget på lejet jord, men med købet er
der åbnet for nybyggeri. Det er planlagt og forventes iværksat umiddelbart
efter årsskiftet, hvis vejrforholdene ikke sætter bremser for byggeriet. Kristians
planer rummer også idéer til bedre forhold for de omkring 6000 årlige
besøgene på stedet. For Venø, som lokalsamfund, er udvidelsen, som nu går
i gang af væsentlig betydning. Var købet ikke kommet i stand, så var Venø
Seafood tvunget fra øen. Nu er resultatet skabelsen af flere arbejdspladser og
dermed mere liv og måske også bosætning i de kommende år.
På venøboernes vegne ønsker VenøPosten Kristian tillykke med de nye
muligheder og den øgede aktivitet.
/ VenøPosten – Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG
- Klitten 6
Pris: kr. 695.000
Boligareal: 69 m2
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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FRA NEW YORK TIL SIMPLE LIVING PÅ VENØ
Det er sommeren 1968 og en ung amerikansk kvinde
tager flyet til Danmark. Hun sætter sig ved siden af Claus
Biilmann – og et års tid efter er hun Grace Biilmann.
Familien Biilmann har siden 1921 haft sommerhus på
Venø. Livet med Claus indbefatter derfor sommerferie
på Limfjordsøen langt væk fra indre København, som
Privatfoto
nu er Grace’s hjem. Forholdene i sommerhuset er
primitive med bl.a. vand fra gammeldags håndpumpe og madlavning over
brændekomfur. Grace interesserer sig for madlavning, og gennem mange
år er hun fast madskribent på månedsbladet IN. En sommer deltager hun i
et radioprogram, hvor journalisten tager til Venø for at lave mad sammen
med hende. Stor er hans overraskelse, da han må med ud i fjorden og hente
muslinger og tilberede dem på brændekomfuret.
Grace nåede kun at være 2 dage på Venø denne sommer. En aggressiv
og uventet lungekræft tvang hende tilbage til København, og sidst i september sov hun stille ind. Grace nød stilheden og sommerlivet på Venø som
en kontrast til det støjende liv med Nyhavn lige om hjørnet. Sommerhuset
er moderniseret for år tilbage, og datteren Maria med familie er nu faste
sommerbeboere i de røde huse på østsiden af Venø. Tak for venskab, gode
måltider og somre sammen. Du er savnet, Grace.
/ Linda Ulfkjær, Nørskovvej 12

VM I SURF, MULTISHOW OG MEGET ANDET
1000 tak til alle jer, der brugte tid på at fortælle vores elever om livet på
Venø. Det var nogle rigtig fine morgensamlinger, ligesom det var dejligt med
akkompagnement på flyglet.
November måned betyder mange aktiviteter ud af huset. 9. klasse har
deltaget i Lego League i Herning, hvor de klarede sig rigtig godt, uden dog
at gå videre til den landsdækkende konkurrence. I samme uge var 10. klasses
eleverne i brobygning for at få afklaret, hvad de skal næste år. Den afklaring
arbejder de videre med i deres Obligatoriske Selvvalgte Opgave-uge; En uge
med fokus på drømme og muligheder i et kommende arbejdsliv, mens 9.
klasses eleverne breder sig ud og tager medborgerskabs-brillerne på.
I efterårs- og vintermånederne har vi to praktikanter. Kristine er tidligere
elev på Venø Efterskole og er i gang med sit sidste år på læreruddannelsen
på i Aarhus. Martin, der læser i Skive, har allerede været en del på Efterskolen,
da han hjalp os med vores camp i efterårsferien.
Midt i november havde vi besøg af tidligere elev Marianne Møller Jensen.
Marianne var elev på Efterskolen i 2010/2011 på Natur & Friluftsliv og
blev bidt af vind, vand og bølger. Hun har i år deltaget i EM og VM i surf i
henholdsvis Portugal og Japan. Venø Efterskole har sponsoreret Mariannes
tur til VM, hvorfor skolens logo kunne ses på Mariannes boards.
Torsdag den 19. december kl 19:00 inviteres I alle til at se vores multishow 2019, som vi planlægger og øver ugen op til juleferien. Der vil være
sang, musik, dans, glimt fra linjefagene og meget mere - det blir’ så godt!
Forestillingen er i hallen. Efterfølgende er der kaffe og julebag. Tilmelding på
info@venoe-efterskole.dk senest mandag den 16. december.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Foto: Venø Efterskole

Foto: Venø Efterskole

STEDMODERLIG BEHANDLING AF VENØ (OG STRUER)
Det nationale storbogværk TrapDanmark er her i efteråret udkommet med
sit bind nr. 7, der blandt andet omhandler Struer Kommune. TrapDanmarks
idé er at beskrive samtlige danske kommuner ud fra så forskellige synsvinkler
som: Natur og landskab, historie, byerne, kultur og samfund og erhverv.
Det er 6. udgave af, hvad der oprindelig var en fornem idé, men som for
størstedelen af omtalerne har fået en næsten ugebladsagtig form – og en
redigering, som mere minder om VenøPosten end om et seriøst bogværk.
Venø har i tidligere udgaver af TrapDanmark haft bedre og bredere
beskrivelse. Venøs særpræg er ikke kommet frem. Havde Traps redaktør
af Struerafsnittet dog bare læst Bygd, der i 1995 udgav et særnummer om
Venø.
En anskaffelse af den kommuneudgave, som udgives af Trap kan ikke
anbefales. Omtale af det øvrige Struer er på tilsvarende niveau.
Det var Fredrik den 7.’s kabinetssekretær Jens Peter Trap, der i 1860
udgav 1. udgaven af ”Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget
Danmark” – og som siden er gået under navnet Trap. Jens Peter må vende
sig i sin grav.
/ VenøPosten – Jan Bendix
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten januar
2020 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest

Foto: Bettina Kjær

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.
Næste gang vi ses
VenøPostens januarudgave er hos vores
læsere den 3. januar.
/ VenøPosten – Red.
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1. december kl. 14:00
		

1. søndag i advent v/Peter Krabbe Larsen - børnevenlig alkoholfri nadver

1. december

kl. 15:00

Gløgg og æbleskiver i Præstegården

6. december

kl. 19:00

”Syng med”, Venø Gl. Skole

8. december

kl. 16:00

De 9 læsninger v/ Per Toftdahl

8. december

kl. 17:00

Klejner og kaffe i kirken v/Menighedsrådet

15. december kl. 14:00

Eftermidddagsgudstjeneste v/Per Toftdahl

15. december kl. 15:30
		

Juleafslutning i kirken for Venø Efterskole
v/Per Toftdahl

19. december kl. 19:00

Multishow på Efterskolen (tilmeld. 16/12)

22. december kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste/nadver v/Per Toftdahl

24. december kl. 13:00

Julegudstjeneste v/Birgitte Krøyer

25. december kl. 10:00

Højmesse v/Per Toftdahl

29. december kl. 14:00

Eftermidddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg

29. december kl. 17:30
		

GIF/VenøBoen: Juletræsfest, Venø Efterskole
(tilmeld. 26/12)

1. januar

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

1. januar

kl. 14:45

Bobler og kransekage v/Menighedsrådet

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal
Billard, GIF: Mandage kl. 14:00, Nørskov
Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn
Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset
Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

