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God jul!

VENØ KIRKE

Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)
Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com
Næstformand og sekretær
Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,
dorthe.broedbaek@gmail.com
Kontaktperson
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk
Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk
Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74
farmandhaahr@gmail.com
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,
munkandersengrethe@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,
ibjerrepedersen@hotmail.com
Organist Hans Sørensen
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com
Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Servicemedarbejdere:
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk
Kirkelige handlinger:
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00
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JULEN OG GENBRUG
Denne december får I en sjov lille julehistorie, jeg skrev til åbning af Kirkens
Korshærs julemarked, et år hvor det stod virkelig skidt til med Grønlands
økonomi. Ting skrevet til en genbrugsbutik, kan man vel godt tillade sig at
redigere og genbruge.
Som alle danskere ved, bor Julemanden på Grønland. Eller det gjorde
han indtil for nyligt, men jeg har dårlige nyheder: Den grønlandske økonomi
har det som bekendt elendigt. Hvad mange ikke er klar over er dog, at deres
dårlige økonomi skyldes, at Grønland, gennem julemandens store arbejde,
finansierer julegaver til hele verden. Og det er dyrt! Først appellerede Det
Grønlandske Selvstyre til verdenssamfundet om at ønske sig billigere julegaver i år, men ingen har villet lytte, grådigheden har været omsiggribende
og til sidst besluttede selvstyret at fyre julemanden. Nu er den grønlandske
økonomi reddet, men hvad med julemanden?
Julemanden er blevet arbejdsløs, og alle der har prøvet arbejdsløshed
ved, at det ingen spøg er. Men ikke nok med det. Julemandens kone var en
kvinde, der elskede en mand, der gav mange gaver. Men da det nu var slut
med gaverne, så syntes hun også, at det var slut med deres ægteskab, så hun
stak af med en vatnisse.
Stakkels julemand, arbejdsløs og forladt, besluttede sig så for at flytte til
Danmark. Han havde hørt om det danske bloktilskud til det grønlandske
selvstyre. Nu hvor Grønland havde fået styr på økonomien, kunne det være,
at bloktilskuddet kunne gå til at få ham tilbage i kanen til juleaften.
Men da julemanden kom til Danmark nedtrykt og trist over hele situationen kunne han slet ikke få ”ho ho ho” over sin læber. I stedet lød det: ”oh oh
oh”, så ingen troede på, at han var julemand. Stakkels julemand, han endte
op på gaden, ingen kane, ingen penge og ingen kone.
Nu går det så hen og bliver slemt, sådan kan virkeligheden være. Oh oh
oh julemanden mister sit livsmod. Han blev faktisk misbruger. Han begyndte
at sniffe limstift for at glemme sine sorger, jeg er ikke helt sikker på, at det
hjælper, men de kunne fås billigt i Fakta. Til sidst kom han så langt ud, at
han begyndte at drikke dåseøl - af dåsen! Så skidt kan det gå, selvom det kan
være svært at forstå, det er der jo ingen af os, der har prøvet.
Der lå han så i rendestenen. Hans røde hue var blevet slatten og beskidt,
hans skæg var trukket skævt og hans kåbe var begyndt at hænge så frygteligt, fordi hans tykke mave var på retur. Hvad skulle der dog blive af ham?
Her kunne historien ende så ulykkeligt. Men sådan skulle det ikke gå. En
aften fandt julemanden en papkasse, han kunne sove i. I papkassen lå klæder, der skulle vise sig at være sat til genbrug uden for en Kirkens Korshærs
genbrugsbutik. Den morgen blev han vækket af en korshærs medarbejder,
som omsorgsfuldt hjalp ham ud af kassen og tilbød at følge ham hen til
kirkens korshærs varmestue.
Her i stuen kom farverne langsomt tilbage i julemandens kinder og
pludselig boblede det ud af ham: ”ho ho ho” og lige der, så vidste alle, at det
var selveste julemanden korshæren havde hjulpet. Kirkens korshær hjælper
mange, og i år har de reddet julen!
/ Trine Parbo

VENØ SOGN
JULEN I OG OMKRING VENØ KIRKE
Julen nærmer sig, og der er stor aktivitet i og rundt om Venø Kirke. Når dette
læses, er vi godt inde i adventstiden og har haft 1. søndag i advent med nyt
kirkeår, nye lys i kirken, adventskrans, juletræ, gløgg/æbleskiver i Børnehuset
samt Menighedsmøde for 2021. Vi har også haft første arrangement i ny
runde af De grå Synger onsdag den 1. december kl. 10:00.
Beløbet - kr. 445, der kom ind i Kollektbøssen 1. søndag i advent er gået til
Julehjælp i Struer Provsti - desuden har Venø Kirke støttet med kr. 2.000. Det
vil være kærkomment med mere støtte - send gerne et beløb på MobilePay
761332. Tak på forhånd.
De ni Læsninger
Søndag den 5. december kl. 16:00 har vi De ni læsninger i Venø Kirke.
De ni Læsninger er en kombination af musikgudstjeneste og oplæsning
fra Bibelens markante fortællinger. Det er en tradition, at de ni oplæsere er
rekrutteret fra både kirkens personale og Venøs sognebørn – dette vil også
ske i år. Den musikalske del varetages af kirkens organist, Hans Sørensen, Erik
Foged på blokfløjte samt Anne Marie Steen Schrøder på blokfløjte samt et til
dagen sammensat kor af øboere.
Koncert i Venø Kirke den 19. december kl. 10:30
Vores organist Hans Sørensen samt hustru Kirsten Ingemann m/kor vil synge
julen ind og lade julefreden (næsten) sænke sig.

Foto: Dorthe Brødbæk
De nye alterlys blev båret ind i kirken
1. søndag i advent.

Den 24. december samt juledagene i Venø Kirke
Juleaften synges julen ind fra kl. 16:00, og der er gudstjeneste i Venø Kirke
både den 25. og 26. december.
Sognearrangementer i Venø Præstegård?
Venø Menighedsråd har fremadrettet valgt at holde Præstegården fredet
ved sognearrangementer, og i stedet anvende Venø Kirke, Børnehuset, Venø
Efterskole, naturen på Venø, etc. Vi er på vej med en nyindretning af Venø
Præstegård, så der i højere grad kommer en adskillelse af den private del af
Præstegården og de lokaler, der har med Venø Kirke at gøre. Det sker i løbet
af 2022, hvor vi ombygger/nybygger fløjen nord/syd – og det er en forberedelse til dette, at vi ta’r dette skridt allerede nu.
Nyindretning/ombygning af Venø Præstegård
Apropos ovennævnte indlæg om den kommende anvendelse af Venø Præstegård har Venø Menighedsråd i den kommende tid møde med arkitekter,
byggesagkyndig, provst m.fl. for at bese forslag til nye sognelokaler med
kontor til Trine Parbo, mødelokale, nyt toilet mv. Det er også planen, at Venø
Menighedsråd skal afholde sine kommende møder i de nye mødefaciliteter i
Venø Præstegård.

Godt Nytår!
Efter højmessen den 1. januar
2022 kl. 16:00 i Venø Kirke er
Venø Menighedsråd vært ved et
glas champagne og et stykke kransekage.
/ Venø Menighedsråd
– Marianne Pedersen

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen
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VENØBOENS HJØRNE
HJÆLP OS MED 1 OVERNATNING
Den 4. og 5. februar 2022 er menighedsrådsmedlemmer og præster fra de andre småøer med kirker inviteret
til menighedsrådsseminar her på Venø. Det er Menighedsrådet og VenøBoen, der sammen står som arrangør af seminaret.
I den forbindelse har vi brug for privat logi til ca.
25-30 deltagere. Det drejer sig om én overnatning samt
morgenmad den 5. februar.
Det kan synes langt frem i tiden - det er jo først
til næste år - men vi vil meget gerne modtage nogle
tilkendegivelser allerede nu.
Så har du lyst og mulighed for at stille en eller flere
senge til rådighed, og servere et morgenmåltid, så skriv
til mig på annette@venoe.dk eller tlf. 21 86 87 12, gerne
snarest.
Nye informationstavler på Venø
Den 17. november havde vi på Venø besøg af John
Clausen og Christian Frigaard Rasmussen fra Geopark
Vestjylland.
Formålet var primært at få gang i processen omkring
nye oplysningstavler om fuglelivet, naturen mv. Det
er en proces, der har kørt i flere år efterhånden, men
nu har vi en klar forventning om, at der sker et skred i
sagen.
Skitserne til tavlerne, og hvor de ønskes placeret, er
på plads, og sidste skridt er nu, at Geopark Vestjylland
indhenter tilladelse fra lodsejerne til opsætning eller
udskiftning af skiltene. Vi håber, lodsejerne tager positivt imod henvendelsen fra Geopark Vestjylland.

Venøs udviklingsplan og Struer Kommune
Som repræsentanter i Lokalområdeudvalget i Struer
Kommune, har Jan Bendix og undertegnede været til
møde med Struer Kommunes kommunaldirektør og et
par embedsmænd for at drøfte, hvordan vi får et samarbejde i gang om gennemførelse af vores udviklingsprojekter.
På mødet blev det besluttet, at vi sender en
fortegnelse til Struer Kommune over delprojekter i den
samlede udviklingsplan, og hvem vi ser som naturlige
repræsentanter/tovholdere på de forskellige projekter.
Fortegnelsen er sendt til Kommunen, når dette læses.
Struer Kommune indkalder de relevante personer
til et møde, hvor vi sammen drøfter planerne samt
prioriterer rækkefølgen - både ud fra, hvad vi anser
som vigtigste projekter, men også hvilke, der er rimelig
hurtige at udføre.
Vi håber og tror på, at I, der bliver indkaldt til mødet,
tager positivt imod invitationen. Der er sikkert mange
andre ildsjæle på Venø, der gerne vil bidrage omkring
enkelte projekter, så bare rolig - jer vender vi tilbage til.
/ VenøBoen – Annette Friis
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Schellente
Goldeneye

Spættet sæl
Seehund
Harbor Seal

Strandskade
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Spoonbill
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Et livligt sted

Ønskefugle

Nørskov Vig er Natura 2000-område
udpeget specielt for at beskytte spættet
sæl samt hvinand, toppet skallesluger og
lysbuget knortegås på træk. Disse arter
findes i stort tal ved Nørskov Vig. Desuden
skal området beskytte ynglende klyde og
dværgterne, som har det svært i dag –
sandsynligvis som følge af forstyrrelser.
Det er håbet, at klyder og dværgterner
med tiden igen kan finde sig til rette som
ynglefugle i Nørskov Vig.
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Dværgterne
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Piband

Grågås

Pfeifente
Wigeon

Graugans
Greylag Goose

Hellbäuchige Ringelgans
Light-bellied Brent Goose

Et livligt sted

Venøs dyr og fugle kan takke geologien
for det fantastiske levested, som de har
fået med dannelsen af Nørskov Vig.
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Yderst på Bradser Odde hviler jævnligt
op mod 30-50 spættede sæler, og på de
stenede strandvolde yngler stor præstekrave og strandskader. Inde på de våde
strandenge langs kanten af vigen sørger
græssende får og kreaturer for lav plantevækst, hvor viber og rødben kan føre
deres unger rundt. De senere år er
skestorke også kommet på besøg.
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Uden for yngletiden kan man se store
flokke af ænder opholde sig i det rolige
vand i vigen, og op mod 200 lysbugede
knortegæs kommer hertil fra Svalbard. De
æder ålegræs, som er vokset i det lave
vand i læ langs østsiden a f vigen.
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Beskyttet område

Vær opmærksom på, at Nørskov Vig er
vildtreservat.
Det betyder, at færdsel og sejlads er forbudt
fra 1. april til 15. juli. Bestemmelserne er
indført for at beskytte områdets ynglefugle
og de trækfugle, der benytter området om
foråret. Vildtreservatet er også opholdssted
for spættet sæl.
Nørskov Vig er del af Natura 2000 område
nr. 62, der er internationalt udpeget for at
beskytte flere af de naturtyper og arter, som
findes i området.

Man kan ofte få øje på viber med unger ved Nørskov Vig
Man kan ofte få øje på viber med unger ved Nørskov Vig
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Produktion: Naturplan
Tegninger: Stig Bachmann Nielsen

Skestork

Lysbuget Knortegås

Eiderente
Eider

Gråand
Stor præstekrave
Sandregenpfeifer
Ringed Plover

DET SKER
JULEÅBENT
Vær så velkommen den 18. og 19. december mellem kl. 11-16 i Venø
Urtehaves butik.
Butikken er pyntet til jul; vi sælger vores produkter - sortimentet er
efterhånden pænt stort: Sennep, marmelade, urtesalt, sirup, relish og i den
plejende afdeling finder du Urtehavens fodbadesalt og læbepomader.
Igen har vi lavet de ypperligste Venø Honningsnitter til din eftermiddagskaffe, og vi har også de flotte honningkager til at tage med hjem.
Står du og mangler en lille delikatessegave, inden vi holder juleåbent, så
kom hjertens gerne forbi eller skriv forinden, så har jeg gaven klar, når du
kommer.
En meget stor og varm tak til alle, der har besøgt have og butik i årets løb.
Første år er gået over al forventning, takket være søde gæster og kunder og
dejlig omtale. Der er masser af spændende planer for den kommende sæson.
Produktsortimentet udvides, og der er håb om, at marken også næste år
kan forsyne mange af jer med sommergrøntsager, og – hvis alt går vel – de
skønneste jordbær.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgaard

Foto: Ane Kathrine Thorgaard

GENERALFORSAMLING: VENØ FESTIVAL
Torsdag den 16. december kl. 19:00-20:00,
Sound Art Lab, Peter Bangs vej 17B.
Deltag fysisk eller online.
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning 2021
3. Godkendelse af årsregnskab 2020-21
4. Godkendelse af budget 2021-22
5. Godkendelse af bestyrelsens handlingsplan 2022
6. Diskussion af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Alle foreningens medlemmer indkaldes til
generalforsamling og alle fremmødte har
stemmeret. Bilag eftersendes til deltagerne
senest otte dage før generalforsamlingen.
Tilmeldingsfristen er den 6. december til info@venoefestival.dk.
Angiv om du deltager ved fysisk fremmøde eller online.
På gensyn!
/ Venø Festival – Sidsel Munkebo Hansen
Arkivfoto: Preben Friis
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Venø i dag...

ENERGIVISIONER

Det totale energiforbrug og den totale energiproduktion på Venø i år 2020

VenøBoen og projektgruppen for projektet the Clean
Energy Transition Agenda inviterede i november til
beboermøde om energikortlægning og visioner i forbindelse med projektet.
Energikortlægninger kaster lys på Venøs forbrug og
CO2 udledning, der hovedsageligt kommer fra fossile
brændsler til opvarmning af husene og til transport på
og til øen. Kortlægningen viser, at elproduktionen ikke
er stor nok til at forsyne forbruget på øen. Af elproduktionen bliver størstedelen solgt i stedet for at blive brugt
på øen (se figuren).
Den overordnede vision er, at Venø bliver CO2
neutral og fri for fossile brændsler. Det betyder, at på
sigt skal øens forbrug komme fra grøn strøm. Kan den
samlede vision opnås inden 2025? På beboermødet
blev de enkelte visioner grupperet i hovedområder:

Træpille, træ og halm forbruget
var på 1180 MWh (262 tons)


0 tons CO2

Solcelleproduktion var på
127 MWh

Køretøjer til erhverv og
privat brugte 1347 MWh
140721 liter


356 tons CO2

Færgen brugte 1069 MWh:
82.000 kWh el


Olieforbrug var på 926 MWh
(92600 liter)


10 tons CO2

100.000 liter diesel


263 tons CO2

Elforbrug var på 1408 MWh


Opvarmning af huse: For at blive CO2 neutral og fri for
fossile brændsler må Venø konvertere alle oliefyr og på
sigt alle træpillefyr til el. Det kan ske ved at bruge varmepumper. I dag anses træ, træpiller og halm som CO2
neutrale. Det vil formentlig blive ændret i fremtiden. Ud
over at benytte grøn strøm må forbruget til opvarmning
nedsættes. Det sker ved energirenovering af boligerne,
så der ikke “fyres for fuglene”.
Transport til øen: For at blive CO2 neutral og fri for fossile brændsler må færgen konverteres helt eller delvist
fra diesel til el.
Transport på øen: På sigt konverteres al kørsel fra diesel
og benzin til el. Det kan ske bl.a. gennem fremme af
eltransport og brug af el-lade-standere. For at mindske
de osende biler på øen skal stier på Venø og fastlandet
gøre cyklisme attraktiv, så både venøboere og turister
vælger cyklen. Brugen af øens elcykler skal stimuleres, så
turister vælger dem frem for bilen.
Elektricitet: Venøs grønne strøm skal komme fra flere
solceller, husstandsvindmøller og evt. vandturbiner.
Energilagring og elnettet: Det øgede elforbrug gør det
nødvendigt, at elnettet afbalanceres. Der må etableres
batteripakker, der kan lagre eventuelt overskydende
produktion til forbrug i spidsbelastningsperioder. I forbindelse med produktion og lagring af strømmen indgår energifællesskab som løsning.
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246 tons CO2

172 tons CO2

Det totale energiforbrug og -produktion på Venø i år 2020
Værdier er baseret på faktuelle og estimerede data

Energiomstilling

Borgerinddragelse: Venøboernes aktive medvirken i
energiomstillingen kan bl.a. ske gennem ejerskab i energianlæg.
På baggrund af visionsarbejdet på beboermødet, hvor
også Jysk Energi og Venø Færgen deltog, færdiggøres
rapporten “The Clean Energy Transition Agenda over
Venø”. Rapporten kan blive Venøs køreplan for at opnå
CO2 neutralitet uden brug af fossile brændsler.
/ VenøBoen og ProEnergi
– Jan Bendix og Chanita Sørensen

FEJL I BBR-REGISTRET
Energiomstillingsprojektet har under sit arbejde konstateret, at der er boligejere, der ikke har korrekte
oplysninger i det offentlige bygnings- og boligregister. Det gælder fx oplysninger om energiinstallationer.
”Fy-fy-det må man ikke”. Projektet opfordrer til
rettelser på www.bbr.dk. Det sker ved selvbetjening –
og er i øvrigt en pligt.
/ VenøPosten – Red.

DET SKER
JULETRÆSFEST 2021
Venø GIF, VenøBoen og Venø Menighedsråd 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
m.m.
Hver familie medbringer en ret og service svarende
til det antal personer, der kommer - drikkevarer til eget
forbrug - eventuelle rester af julens bagværk - en gave (15-20 kr.) pr. person højt humør. Vi sørger for kaffe og te (husk kop).
Tilmelding senest den 26. december til Dorte Sauer på tlf.
23 95 34 97.
Husk ved tilmelding at angive antal voksne og børn (under 15 år). 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. Arrangementet
henvender sig til ALLE.
Husk Coronapas. I tilfælde af aflysning orienterer vi på venøbeboernes
Facebookside.
/ Venø Menighedsråd, VenøBoen, Venø GIF – Dorte Sauer

KOMMENDE KREATIV-/STRIKKE-AFTNER
Frem til påsken 2022 mødes vi kl. 19:00 i ”Hallen Klitten 17, Venø” på
følgende datoer:
Torsdag den 9. december
Tirsdag den 11. januar
Onsdag den 2. februar
Torsdag den 24. februar
Tirsdag den 15. marts
Onsdag den 6. april

Foto: Alice Frederiksen

SPECIELT FOR
CHOKOLADEELSKERE
Alice Frederiksen og Flemming
Klug kan melde fuldt optaget til to
kurser for chokoladeelskere.
Flødebollekurset er den 16.
december og den 20. december laver de optagne kursister
fyldte chokolader.
Får læserne mundvand ved
tanken om muligheden, så kontakt
Alice på tlf. 21 48 97 37 for at høre
om deltagelse i forbindelse med
evt. afbud.
/ VenøPosten – Red.

Tilmelding til Laila Mejlholm Olsen på tlf. 30 20 84 34 tre dage før af hensyn
til kaffe og brød. Pris pr. gang 10 kr. Alle er velkomne – kom når du kan!
/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17

EFTERSKOLEN SKRIVER JULEHISTORIER
VenøPostens læsere kan se frem til en helt ny form
for julehæfte, som nu ”lander” på Venøs juleborde.
Forfatterlinjen har på idé af forfatteren Peter
Rewers inviteret på ”Jul på Svanedalen”.
Julehæftets forside er også forsiden på vores
decemberudgave.
Tak for bidrag og indsats til eleverne på Venø
Efterskole.
/ VenøPosten – Red.

Venø Efterskole, Forfatterlinjen, december 2021

God jul!
1
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ROTTEINVASION
PÅ SYDSPIDSEN
Jens Erik Christensen, Sønderskovvej 29, får sig nogle meget ubehagelige gåture, når han og hunden
er forbi færgehuset på Sydspidsen.
Under seneste tur kunne de to
tælle 17 rotter, der ”hyggede sig
i leg” – og ikke lod sig skræmme
væk.
Rottebekæmpelse er gennem
de senere år centraliseret i kommunalt regi, da sædvanlig rottegift
har skabt resistens hos ”bæsterne”
– og deres fjender: Mår og lækatte,
er sjældne gæster.
Venøboere, der, lige som Jens
Erik ønsker rotterne hen, hvor
peberet gror, skal derfor anmelde
de uvelkomne besøg på
www.struer.dk/miljo-natur-ogklima/rotter-og-andre-skadedyr.
Kontaktpersonen i Kommunen er
Mette R. Wodstrup,
metterw@struer.dk,
tlf. 96 84 84 39.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Arkivfoto: Jan Bendix
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KLAR TIL NY SÆSON
Venø Musik afsluttede sin 2021-sæson med ”et
brag” af en jazz-koncert. Chris Tanner Trio kunne
levere jazz på højt niveau og samtidig skabe topstemning.
Venø Musik har med fin publikumsdeltagelse kunnet gennemføre
sit årsprogram – og er på trapperne med 2022-planerne. Dem bringer
VenøPosten som tillæg i et kommende nummer.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

LIV I HØJSKOLESANGBOGEN
Venø Menighedsråd glæder sig i den grad over en herlig aften i selskab
med Iben Krogsdal og Carl-Ulrik Munk-Andersen samt ikke mindst langt over
100 sangglade elever på Efterskolen samt venøboere. Det var en ø-fest, der
kalder på en gentagelse til næste november, og det vil vi arbejde for – og er
allerede i gang med ny kontakt til Venø Efterskole.
Glemmes skal ikke at nævne en
fortræffelig middag sponsoreret
af Venø Efterskole og kreeret af
efterskolens køkkenpersonale, hvor
venøboere og elever sad blandet ved
bordene – meget festligt. Og så fik vi
flittigt røgtet de nyindkøbte 100 stk.
Højskolesangbøger, som fordeler sig på
Venø Efterskole og Nørskov, så de er
nu velinviet, og kan i øvrigt lånes, hvis I
skulle have behovet?
/ Venø Menighedsråd
– Marianne Pedersen
Foto: Jan Bendix

DET SKER
NYTÅRSTAFFEL I LÆSEKREDSEN
Som tidligere annonceret afholdes Nytårstaffel
for læsekredsens medlemmer torsdag den
13. januar 2022 kl. 18:00 i Børnehuset.
Kom og vær med til en hyggelig og fornøjelig aften i selskab med nogle af øens øvrige
litteratur-interesserede kvinder.
Vi skal hygge os med lækker tapas fra Struer
Grand Hotel – en lokal udgave, som udover at
være italiensk/spansk også har fundet plads til, at
Vestjylland er repræsenteret i menuen. Hertil serveres vin og/eller sodavand.
Efterfulgt af kage og kaffe/the. Medbring gerne underholdning i form af
sang, quiz eller lignende.
Deltagerbetaling 175 kr. pr. person (inkl. drikkevarer).
Tilmelding senest den 5. januar til Jonna Stenkjær, tlf. 40 79 47 17,
jsrp@webspeed.dk.
Vi håber at se rigtig mange.
/ Læsegruppe 2 – Alice Frederiksen

”GLAD MOTION” I VINTERMÅNEDERNE
Ingrid Møller har sagt ja til at forsætte gymnastikholdet efter
jul. Alle M/K-ere kan være med - og du kan sagtens springe
på holdet efter jul.
Tid: Onsdage fra kl. 17:15 til 18:15
Sted: Hallen på Venø Efterskole
Pris: 200 kr. - fra januar til april
Første gang i det nye år er onsdag den 5. januar.
Er du forhindret første gang, men alligevel gerne vil med
på holdet, så giv undertegnede besked på tlf. 23 95 34 97.
Vel mødt til ”Glad Motion”.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Vi holder åbent for selskaber.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06
eller info@venoekro.dk
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til
Venø hver mandag bestilling på tlf. 97 86 11 62
eller humlum@spar.dk

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38
Gratis entre til haven.
Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38
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Færgetrafik
i oktober

2021
2020
Passagerer............. 20.960......18.088
Personbiler............. 10.474......10.380
Busser............................ 464............416
Lastbiler........................ 214............206
Gods (tons).................. 182............522
Cykler............................ 434............500
Campingvogne.............30.............. 22

Fra afstemningen om vedtægtsændringer
på årets repræsentantskabsmøde.
Foto: Lene Therkelsen
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Ø-SAMMENSLUTNINGEN
ÆNDRER BESTYRELSE
Sammenslutningen af Danske Småøer
(SaDS) holdt repræsentantskabsmøde i
begyndelsen af november. Mødet var samtidig en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ønskede at ændre
vedtægterne, så bestyrelsesarbejdet kan få ny energi. De væsentligste vedtægtsændringer er at:
• tre bestyrelsespladser tilfalder medlemsøerne ved rotation mellem øerne
• tre bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig
periode.
I praksis betyder det, at der åbnes for, at ildsjæle fra øerne kan indvælges uafhængig af rotationsordning og kan genvælges. Der har igennem tiden været
nogle øer, der har haft vanskelig ved at finde repræsentanter til bestyrelsen
og nogle af dem, de har fundet, har ikke udvist den største aktivitet - og dermed bidrag til udvikling af SaDS.
Ændringerne betyder, at venøboere, der har lyst, interesse og energi til
det, kan opstille som kandidater til bestyrelsen og dermed få mulighed for
at påvirke rammerne, som øerne lever inden for. Generalforsamlingen på
Fur den 10.-12. juni 2022 bliver første mulighed for at melde sig. Kontakt
Annette Friis - afriis.venoe@gmail.com - om interessen.
Rundt på øerne er der stor interesse for adgang til almene boliger. Ca. 10
af småøerne har udfordringer med hensyn til bosætning. Ønsket om etablering af lejeboliger har adskillige gange været fremsat over for Ministeren,
og en særlig pulje til formålet blev brugt af de tre største øer, så alene Orø fik
mulighed for etablering af lejeboliger. SaDS tager emnet til videre drøftelse
på politisk niveau.
Der afholdes webinar den 12. januar 2022 kl. 19:30 for interesserede
øer, hvor Bolig- og Indenrigsministeriet stiller sig til rådighed for besvarelse af
spørgsmål og gennemgang af principper.
Også bestemmelserne og administrationen af Planloven er en fælles
udfordring for de fleste øer. SaDS efterspørger konkrete eksempler fra øer,
der har fået bremset udviklingsaktiviteter som følge af lovgivningen. Loven
er til revision i Folketinget, så det er nu, der skal
meldes ind.
Færgerne er blandt de helt store forurenere
i ø-kommunerne. Færgesekretariatet, der samler
alle kommuner med færgeforbindelser, er
aktive i forbindelse med at omstille til mere
grønne løsninger. Struer Kommune har som en
af ø-kommunerne søgt statslige puljemidler til
omstilling. VenøPosten orienterer yderligere, når
projekt igangsættes.
I Ø-Postens december-udgave er der en
detaljeret omtale af repræsentantskabsmødet
og også eksempler på de enkelte øers aktiviteter.
/ VenøBoen – Jan Bendix

DET SKER
TRYGFONDEN GIVER HJERTESTARTERE
Venø Færgen har søgt om og fået bevilget hjertestartere, der skal installeres
i færgehusene på Venø og Kleppen. Det sker efter opfordring fra færgens
medarbejdere.
Trygfonden fortæller i sin bevillingsskrivelse, at starterne vil være til
rådighed inden for et halvt års tid.
/ VenøPosten – Red.

VENØS GUIDER
Venø-guiderne: Grethe Munk-Andersen, Bjarne Tingkær, Aase og Mogens
Askanius og Per Vestergaard har alle haft et travlt år 2021 med guidning af
enkeltpersoner, grupper og busselskaber.
Guiderne opkræver betaling for en guidning:
- 50 kr. pr./person (min. 5 pers.)
- 750 kr. for et busselskab (min. 35 pers.)
Dette har i 2021 indbragt i alt kr. 5.500, som ubeskåret er givet til Venøsund
Færgelaug.
Der kan aftales guidning ved henvendelse til én af ovenstående guider
eller den kan købes/bestilles på lokale turisthjemmesider på nettet.
Guiderne holder ca. fire møder om året, hvor der evalueres. Vi kan godt
bruge flere guider, så er man glad for Venø, og kan/vil fortælle vore gæster
om vores dejlige ø, så kontakt os.
/ Venøs guider – Per Vestergaard (ap.vestergaard@privat.dk)

VALG I JYSK ENERGI
I november var der valgmøde og valg til repræsentantskabet for Kreds 2 i Jysk Energis forsyningsområde. Det omfatter Struer, Lemvig og
Holstebro kommuner, dog undtaget Struer og
Holstebro by. Jysk Energi har flere forretningsområder. De driver forsyningsnettet, dvs. elnettet, der forsyner os forbrugere,
de har elsalg, dvs. sælger strøm i det frie elmarked i hele Danmark, de driver
fibernet, og de er med i vind- og solenergiprojekter.
På mødet blev der bl.a. orienteret om årsagen til de ekstremt høje elpriser
for tiden. Det skyldes flere faktorer: For lidt vind i Nordeuropa og for lidt
regnvejr i Norge og Sverige kombineret med stigende kul og gaspriser.
Der er 112 medlemmer i repræsentantskabet. Det vælger bestyrelsen til
selskabet og beslutter budgettet, herunder midler til Jysk Energis sponsorpulje, som Venø GIF flere gange har fået tilskud fra.
Venø er med i distrikt 10 Ølby, som vælger seks medlemmer, hvor Venø
gennem mange år har haft tre. Alle andelshavere kan deltage i valgmødet,
det var dog kun de valgte repræsentanter, der mødte op, og det betød
fredsvalg.
Fra Venø blev Peter Mejlholm Olsen, Mads Bendix og Peter Petersen
valgt.
/ Peter Petersen, Strømmen 14

Foto: Jan Bendix

VENØ I LYD!
Som læserne formentlig er bekendte med, så har Struer Kommune
fået ny leder af ”Lydens By ”-sekretariatet: John Fogde.
John var i november-støvregn
på ø-rundtur og så ”kendte
steder”. Han fik sig også en kort
introduktion til Venø Seafood og
Venø Efterskole.
Vi håber, at Venø for fremtiden
ikke kun er på lystavlen, men nu
også på ”lydtavlen”. Velkommen til
opgaven.
/ VenøPosten – Jan Bendix

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. Se prisliste i novemberudgaven af VenøPosten.
/ Flemming Damgaard,
Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00
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VenøBoen
Annette Friis (formand og
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,
annette@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer og
færgekontakt)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk
Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette
Haahr og Per Noesgaard.
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Venø Børne- og Ungdomshus
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset
10 gange, får man dagslejen til 175 kr.
mod forudbetaling.
Priser for øboere:
1 dags leje:
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.
Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.
Henvendelse vedrørende udlejning og
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen
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.

Red: Nina Frimodt Jensen har tidligere fra sin udlandstilværelse fortalt om
livet i Spanien. Nu har hendes kolleger fået viden om Venø:
FANKLUB PÅ MALAGA
Jeg er så heldig at være medlem af et
”coworking space” her i Malaga, som
både er et dejligt sted at arbejde og
få sparring, men også et meget socialt
fællesskab med diverse arrangementer.
En gang om måneden holder vi
“Thank God - It’s Friday”, hvor et medFoto: Eric McQuesten
lem holder et oplæg. Der har været
mange forskellige oplæg om blandt
andet rejser, personlig udvikling og automatisering.
Jeg blev inviteret til at holde et oplæg om det at vokse op på en lille ø. Så
en fredag i oktober løb arrangementet af stablen på stedets tagterrasse.
Jeg talte i ca. 45 minutter om Venø Skole, om færgen, hvem der bor på
Venø og en hel del om det stærke fællesskab. Spørgsmål var velkomne, og
der blev blandt andet spurgt ind til øens politiske sammensætning (hvem der
stemmes på), og om vinterdepression er et stort problem på øen.
Det var en sjov oplevelse for mig at forberede oplægget og tænke tilbage
på barndommen på Venø.
Desuden tror jeg, at Venø nu har en lille fanskare helt hernede i Malaga!
/ Nina Frimodt Jensen, Malaga

VENØ FRA LUFTEN
I novemberudgaven bragte vi dette
luftfoto af Venø.
Læsere har spurgt, om fotoet fås
som særtryk. Fotografen Peter Bjerre,
som igennem årene har forsynet
VenøPosten med kig ovenfra og ned,
har givet os ok for trykning. Tak til
Peter for det og hans andre fotos, vi
må benytte.
Læsere, der ønsker et tryk i
A3-format kan henvende sig på
vp@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Peter Bjerre
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VUF – NU OG I FREMTIDEN
Hele to hyggelige arrangementer har Venøs Udviklende Fællesskab afholdt
siden sidste VenøPosten.
Slut oktober stod en god flok venøboere i vand til livet sammen med
Kristian Borbjerggaard fra Venø Seafood. Under kyndig vejledning fik vi
fanget, åbnet og indtaget østers i den lave efterårssol, skyllet efter med en
lækker champagne efter kokkens anbefaling. Men østers kan tilberedes på
mange måder, og det fik vi afprøvet tilbage i Børnehuset, og vi sluttede
dagen af med en kraftig suppe og hyggesnak. Tusind tak til Kristian for at
dele sin viden med os.
Novembers arrangement var kranse og dekorationer, og endnu engang
blev Børnehuset indtaget sammen med gran, kogler, grene, halmkranse,
chokolade og snak. Vores ene underviser måtte desværre holde sengen
derhjemme, men Alice Frederiksen og Laila Hvid var klar til instruere og
demonstrere, og vi fik lavet rigtig mange flotte jule- og vinterting. Vi har haft
samme remedier til rådighed og se lige, hvor forskellige resultater, vi har fået.
Det var superhyggeligt at sidde sammen og få lært nogle teknikker. Det er
helt klart noget, der skal gentages næste år.
Og hvad skal der så ske med VUF i fremtiden? Vi har fået nogle tilbagemeldinger med ønsker om at fortsætte med VUF i det kommende år. Det har
vi også selv lyst til, for det er virkelig en fornøjelse at møde sine med-øboere
i forskellige aktiviteter. Det bliver dog ikke hver måned, der laves aktiviteter,
men i hvert fald flere gange om året.
Hvis nogen har lyst til at stå for et arrangement, så henvend jer gerne til
os.
/ VUF – Alice Frederiksen og Ane Kathrine Thorgaard

TRÆNING AF LOKALE BRANDFOLK
Lørdag den 13. november samlede Nordvestjyllands Brandvæsen deres
beredskab på Venø til en af de to årlige øvelser.
Denne gang øvede vi brandslukning med håndmateriel og brug af
køretøj og udstyr.
Vores beredskab består af 10 lokale, der indgår som et suppleringsberedskab, når der er brand eller ulykker på Venø.
De tilkaldes via sms og har udleveret sikkerhedsudstyr og håndmateriel,
så de kan være behjælpelige på hele øen.
Vi har også en ældre tankvogn på øen, der fungerer som et arbejdsredskab. Tankvognen supplerer vores vandforsyning ved brand og indgår i et
nødberedskab, hvis færgen ikke har mulighed for at sejle vores køretøjer og
mandskab over fra Struer.
/ Nordvestjyllands Brandvæsen – Claus Bo Nielsen, beredskabsdirektør

Foto: Tove Odgaard

Foto: Alice Frederiksen

Foto: Claus Bo Nielsen
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HAVEN PÅ VENØ

Fotos: Ane Kathrine Thorgaard
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NOVEMBER I FARVER
Jeg bliver altid lidt forhåndsdeprimeret, når markerne pløjes i efteråret. Der
går så lang tid inden, de bliver grønne igen, og farverne sort, brun og grå
har sjældent været opløftende for nogens humør. Men farverne er derude,
og midt i det grumsede landskab bliver det pludselig meget tydeligt, når
noget er i farve. Selv små farvepift bliver tydelige sammenlignet med sommerens farveflor, hvor det er de mange og prangende, der stjæler opmærksomheden. I november opdager vi de røde grene på den nøgne rosenbusk,
de gule blade, de røde ananassalvieblomster, farvespillet i grå-grønne og lilla
toner hos salvierne. Et orange hyben kan næsten lyse op på din gåtur.
I min urtehave er det altså svært at bevare pessimismen i november. Hvert
år bliver jeg lige forundret over krydderurternes pragt og udholdenhed.
Også i november står mange af urterne i farver og med smag og sprødhed,
der stimulerer smagsløgene til at tro, at vi stadig er i juli.
Solbærsalvien (på billedet øverst) er plantet i slut april. Den begyndte vel
at blomstre slut maj og har gjort det lige siden. Den er fuldstændig uændret
i sin pragt og bekymrer sig ikke om vejrudsigter og meldinger om snarlig
nattefrost.
Det gør jeg til gengæld. Og denne gang er jeg forhåbentlig blevet klog
af skade. For vi husker jo nok de lange frostperioder sidste vinter – og lidt
tø – og så frost igen i marts. Det tog som bekendt livet af 2/3 af mine krydderurter. I år prøver vi en ny taktik, de som er bange for frost og meget gerne
skal overleve graves op, beskæres og flyttes i frostsikre områder. Nogle er
dømt til et kortvarigt sprudlende sommerliv og skal sås igen næste år.
Det er fx dild, dusksalvie og koriander.
Andre holder fanen højt også i sne og
frost: Matrem, oregano, vintersar, colamalurt, timian med flere.
Prøv på din næste gåtur at tage et billede af alle de farver, du ser. Der er flere,
end du tror. Og trænger du til et sommerpift, så hils på den bedårende solbærsalvie
i urtehaven og gem duften i din næse.
Men skynd dig. Frosten er på vej.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL
Efterskoleforeningens projekt “Innovation-Brobygnings-Opgave”, IBO, der
skal danne bro mellem efterskoleelever og erhvervsuddannelser, har fyldt en
del på skemaet i november på Efterskolen.
Eleverne har med afsæt i FN’s 17 Verdensmål været på virksomhedsbesøg i nærområdet for at spotte udfordringer, de efterfølgende kan komme
med løsningsforslag til med hjælp fra de erhvervsuddannelser, hvor de
skal i brobygning i december. Temaet for projektet er “Fra Verdensmål til
hverdagsmål” for netop at sætte fokus på, at vi ikke kan løse hele verdens
problemer, men ved at tage et lille skridt lokalt, kan vi være med til at gøre en
forskel.
I november havde vi besøg af en række erhvervsskoler, som vores elever
skulle pitche deres udfordring og idé for, så de kunne finde det bedste match
til deres brobygning.
Fredag den 10. december mellem kl. 9-12 fremlægger eleverne
deres projekter. Du er velkommen til at kigge forbi, hvis du vil se, hvad der er
kommet ud af projektet.
Liv i Højskolesangbogen
Tusind tak til alle jer der deltog i fællesarrangementet. Eleverne var så glade
for jeres besøg!
Vi vil allerede nu gøre opmærksom på, at vi forsøger os med “Venø Kaffe”
igen i foråret, nemlig den 8. marts. Sæt gerne et kryds i kalenderen, vi
vender tilbage med information senere.
Multishow
Efter et år med Corona er vi igen tilbage med det store multishow. Temaet
for årets show er “Tidsrejsen”, og forestillingen er en blanding af oplevelsesrum rundt på skolen og en mindre forestilling i hallen.
Alle venøboere inviteres til generalprøve på forestillingen fredag den
17. december. Der er kaffe på kanden fra kl. 16:00. Selve forestillingen
begynder kl. 16:30.
Tilmelding til arrangementet til Lone på lone@venoe-efterskole.dk senest
mandag den 13. december.
Tilbage er der kun at ønske jer alle en rigtig glædelig december. Vi håber
at se jer den 17. december.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten januar
2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 21. december
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden 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 næste udgave er hos vores
læsere den 29. december.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

1. december

kl. 10:00

De grå synger, Venø Kirke

5. december

kl. 16:00

De ni Læsninger + musik, Venø Kirke

9. december

kl. 19:00

Kreativ-/strikke-aften, Hallen, Klitten 17

10. december kl. 9-12

Efterskoleelever fremlægger projekter, Efterskolen

12. december kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

16. december kl. 19:00

Venø Festival, generalforsamling (tilmeld. 6/12)

17. december kl. 16:00

Multishow på Efterskolen (tilmeld. 13/12)

18.-19. dec.

Juleåbent i Venø Urtehave

kl. 11-16

19. december kl. 10:30
		

Koncert m/organist Hans Sørensen, Kirsten
Ingemann og kor, Venø Kirke

24. december kl. 16:00

Juleaftenshøjmesse v/Trine Parbo

25. december kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

26. december kl. 09:00

Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

29. december kl. 17:30

Juletræsfest på Efterskolen (tilmeld. 26/12)

1. januar

kl. 16:00

Højmesse v/Trine Parbo – bobler/kransekage

2. januar

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

Badminton: Mandage kl. 16:45-17:45 og 20:15-21:15, Efterskolens hal
Billard: Mandage kl. 14:00-16:00, Nørskov
Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal
Glad motion: Onsdage kl. 17:15 i Efterskolens hal
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole
Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)
Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

