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Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Venø Syd ca. 1955-59
Malet af Adelbert Johan Winther Venø - Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

VENØ KIRKE

Venø Kirke — kontakter
Konstitueret sognepræst
Per Toftdahl
Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com
Kirkeværge og sekretær
Dorthe Brødbæk, tlf. 51 72 15 64,
dorthe.gamstrup@mail.tele.dk
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
Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Servicemedarbejdere
Mads Brødbæk og
Andreas Mejlholm Olsen
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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OG NU KOM KJØRMES-KNUD!
Sådan synger vi i sidste linje af Jeppe Aakjærs vintersang: Sneflokke kommer
vrimlende. En sang der vist ikke er blevet sunget ret meget de senere år, fordi
vi så at sige ikke har haft vinter i en årrække.
Men hvad er ”Kjørmes-Knud”? Det er en gammel betegnelse for
”Kyndelmisse”. Dét udtryk kender vi fra Blichers sang: Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude.
Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse. Et andet
ord var kermesse og heraf kom kørmesse og kjørmes. Det er den dag,
halvdelen af vinteren er gået, hvilket også ligger til grund for vendingen om
at, kyndelmisse slår sin knude. Nu vender det! Nu går det mod lysere tider!
Nu nærmer vi os med hastige skridt foråret!
Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar. Dagen skal – som nævnt minde os om, at halvdelen af vinteren er gået, men kirkeligt set er det dagen
for jomfru Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det
jødiske tempel.
I Lukasevangeliet kapitel 2 vers 22 står der: Da deres renselsesdage i
henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at
bære ham frem for Herren. Senere i kapitlet fortælles der, at de her møder
den gamle, gudfrygtige Simeon og profetinden Anna. Da Simeon ser
Jesusbarnet, kalder han ham for et lys til åbenbaring for hedninger!
Kyndelmisse er en katolsk højtid, hvor der i mange katolske kirker holdes
lysmesser. Der er lysprocessioner, hvor man indvier alle de lys, som skal
bruges i kirken i løbet af året.
Men selv efter reformationen blev man ved med at fejre dagen i
Danmark, og det var først i forbindelse med helligdagsreformen i 1770, at
dagen blev afskaffet som fridag/helligdag.
Nu er det igen blevet ”in” at fejre Kyndelmisse i Den danske Folkekirke.
Der er mange kirker, der afvikler musikgudstjenester eller lysgudstjenester.
Det sker – om muligt – den 2. februar. Mange steder medvirker konfirmander
og/eller spejdere.
Levende lys spiller selvsagt en stor rolle ved sådanne gudstjenester.
Kyndelmisse fejres for at takke Gud for lyset og for at glædes over såvel sollyset, som nu dag for dag markant vender tilbage, som for det lys, som blev
tændt i Jesus Kristus. Der læses bibelske tekster, der handler om lyset – og
der synges sange og salmer om lyset.
Vi ved endnu ikke, om vi får vinter i år – om vinteren strenges. Men én
ting ved vi: Dagene længes. Det er dét, vi markerer ved Kyndelmisse. Lyset er
vendt tilbage. Der er håb forude. Håb om forår.
/ Per Toftdahl

VENØ SOGN
FASTELAVN
Fastelavnssøndag plejer Menighedsrådet - efter gudstjeneste i kirken - at fejre
med tøndeslagning og kaffe på Efterskolen.
Men i år bliver det anderledes. I år foregår det hele den 23. februar kl.
14:00 i Hal 3 på Venø Efterskole.
Vi begynder med en kort og anderledes gudstjeneste. Herefter er der kaffe, saftevand og fastelavnsboller, og vi slutter det hele af med tøndeslagning,
hvor der kåres dronninger og konger.
Menighedsrådet håber, at alle venøboere synes, det er en god idé!
/ Venø Kirke – Per Toftdahl

NY PRÆST
Stillingen er slået op den 21. januar og ansøgningsfristen er den 10. februar.
Se stillingsopslaget, embedsbeskrivelsen og den fine video, der er blevet lavet
på www.viborgstift.dk under aktuelt og ledige stillinger.
Embedsbeskrivelsen blev udarbejdet i et godt og konstruktivt samarbejde
med menighedsrådet i Resen-Humlum. Vi glæder os til den fremtidige
proces, som indebærer et orienteringsmøde den 26. februar i Humlum, hvor
biskoppen og provsten fortæller om ansøgerne. Umiddelbart efter mødes de
to menighedsråd og udvælger kandidater til prøveprædiken. Efter prøveprædiken indstiller de to menighedsråd en kandidat til biskoppen.
Hvis vores nye præst ikke er ordineret, finder ordinationen sted den 19.
april i Viborg Domkirke. Søndag den 10. maj er der indsættelse i Venø Kirke
med efterfølgende frokost på Venø Efterskole og den 17. maj er der indsættelse i Humlum Kirke med efterfølgende kaffe.
/ Venø Menighedsråd – Helle Gjern

MUSIKALSKE AKTIVITETER I KIRKEN
Kyndelmissekoncerten ”Fra nordlyset til længslen mod foråret og sydens
varme” med violinisten Christian Risgaard og Allan Karlsson på akkordeon
afholdes søndag den 2. februar i Venø Kirke i et samarbejde mellem Venø
Musik og Menighedsrådet, som er vært ved et efterfølgende traktement. Koncerten er yderligere omtalt i musikforeningens program 2020 og andet sted i
VenøPosten. Vi håber, at mange vil deltage.
En anden musikalsk aktivitet er kommet rigtig godt fra start, og det er ”De
grå synger”. Aktiviteten blev afholdt første gang den 23. januar med ca. 15
deltagere. De kommende måneder vil der på ny være formiddagssang, og
de næste gange er den 27. februar kl. 09:30 og torsdag den 26. marts.
Alle er velkomne til at synge med og få en kop kaffe bagefter.
Planlægning af solnedgangsmusikken for den kommende sæson er gået
i gang. Kirsten Ingemann har tilbudt sin hjælp hertil, hvilket vi er meget
taknemmelige for.
/ Venø Menighedsråd – Helle Gjern

ALTERGANG
På Menighedsrådets januarmøde
blev det besluttet, at vi holder fast
i tidligere beslutning om, at der
kun er altergang ved gudstjenester
kl. 10:00 (fra 1/3 kl. 10:30). Det vil
sige, at gudstjenesterne kl. 14:00
(fra 1/3 kl. 9:00) er uden altergang.
/ Venø Kirke – Per Toftdahl

NY KONSTITUERING
Menighedsrådet har på sit møde
den 21. januar konstitueret sig på
følgende måde:
Formand: Susanne Marie Jensen
Næstformand: Kirsten Yde
Kasserer: Hanne Nielsen
Kontaktperson: Helle Gjern
Kirkeværge og sekretær: Dorthe
Brødbæk
/ Venø Menighedsråd
– Helle Gjern

TYVERI FRA PRÆSTEGÅRDEN
Der har været ubudne gæster i
præstegården. De er kommet ind
gennem et vindue og har taget tre
Wegner Y-stole med sig ud gennem havedøren.
Politiet har været på øen og
sikre beviser. Tyveriet er foregået i
tidsrummet mellem den 22. december og 15. januar. Hvis nogen
har set noget mistænkeligt, hører
Menighedsrådet naturligvis gerne
fra jer. På baggrund af hændelsen
er det besluttet, at kirken fremover
vil være aflåst fra solnedgang til
solopgang.
/ Venø Menighedsråd
– Helle Gjern
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VenøBoen
Linda Tang (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:

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
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OPSLAG PÅ FLERE MÅDER
Som Helle Gjern fra Menighedsrådet fortæller om på forrige side, så er der nu
officielt opslået stilling for Venøs kommende præst. Det er også sket i Præsteforeningens blad: ”Præsten”, der udkom den 24. januar. Vi gengiver opslaget
i ulæselig form!
Samtidig har Kirsten Yde fra Menighedsrådet fundet et foto fra tidligere
tiders søgen efter ny præst. Det var den gang, Venø Skole eksisterede, og
præsten også havde lærerembedet på skolen. Billedet nedenfor er ikke det
skarpeste, men absolut det hyggeligste…
/ VenøPosten – Red.

GENERALFORSAMLINGER
VENØSUND
FÆRGELAUG
Der indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling
tirsdag den 4. februar kl. 19:15 i Havnehuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, godkendt af bestyrelsen
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af formand – (Bjarne Tingkær Sørensen er på
valg)
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Finn Husum og
Jan Schou Møller er på valg)
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter (Nina Bech Nilson
og Carsten Nørager er på valg)
8. Valg af revisor
9. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar)
10. Eventuelt.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS
Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den
26. februar kl. 20:00 i Børnehuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.”
/ Venø Børne- og Ungdomshus - Flemming Damgaard

VENØ MUSIK
Hermed indkaldes til generalforsamling i Venø Musik
søndag den 1. marts ca.
kl. 16:30 på Nørskov - efter koncerten med Buus Duo,
der begynder kl. 15:15. Foreningen er vært ved et lille
traktement.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab for 2019
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Marianne Pedersen
og Grethe Munk-Andersen
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor
8. Drøftelse af program etc.
9. Eventuelt.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

VENØ HAVN
Der indkaldes til generalforsamling
onsdag den 11. marts kl. 19:30
i Havnehuset.
/ Venø Havn – Mette Jafke

VENØ GYMNASTIKOG IDRÆTSFORENING
Der indkaldes til generalforsamling i
Venø Gymnastik -og Idrætsforening
torsdag den 19. marts kl. 19:30 i
spisesalen på Venø Efterskole.
Dagsorden ifølge vedtægterne (kan ses på Venøs
hjemmeside/GIF).
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 10. marts.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne
Thusgaard, Jens Chr. Brødbæk, Ingrid Korsgård, Jette
Hansen, Malene Vandsø og Dorte Sauer).
Vi glæder os til at se jer og byder denne aften på ost
og rødvin.
/ Venø GIF – Dorte Sauer
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DET SKER
Færgetrafik
i december

2019
2018
Passagerer............. 15.228......13.346
Personbiler................8.524........ 7.310
Busser............................ 380............348
Lastbiler...........................80.............. 80
Gods (tons).....................84.............. 47
Cykler............................ 124.............. 82
Campingvogne............... 0.................0
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Formandens hjørne

FÆLLESSKAB, ILDSJÆLE OG SÅ EVT.
HANDSKER
Den første måned af året er snart slut. En
måned som blev travl for VenøBoens bestyrelse. Vi forsøger at skabe et fællesskab omkring alle øens foreninger, og flere af os deltog i en bosætningsgruppe under ledelse af Peter Petersen. Der mangler ikke gode idéer og kloge tanker, når venøboerne samles om noget så vigtigt som at finde på ting/
aktiviteter, der angiveligt vil føre til, at flere mennesker vil få øje på Venø som
et sted, hvor man kan slå sig ned med sin familie. Noget der er yderst vigtigt,
for at kunne bevare en stabil færgedrift og et bæredygtigt landsbysamfund
med mange frivillige samt gode stærke kræfter.
Det er godt, der er ildsjæle som dukker op med masser af gode idéer.
Dem er der brug for. Men det er også vigtigt, der kommer nogle venøboere
forbi og deltager, så de, der har taget initiativ til et møde, føler sig bakket op,
for ellers holder de op med det. Ud over at dukke op med gode idéer, er det
også vigtigt, at der kommer nogle, som er klar til at smøge ærmerne op og
gøre en indsats for vores fælles fællesskab.
Det vigtigste for en lille ø er sammenhold, frivillige kræfter og engagement. Der kommer ikke nogen ude fra for at gøre tingene for os. Jo flere
man er til at løfte i flok, jo sjovere og lettere er det, når idéerne skal blive til
virkelighed og handling.
Man kan tænke: ”Jeg har allerede gjort meget i tidernes løb, så nu er det
nogle andres tur”. Eller man kan tænke: ”Jeg gør allerede noget frivilligt i én
gruppe, så jeg bidrager allerede til øens fællesskab”. Og det er sandt.
Vi har rigtig mange foreninger og grupper her på øen, som alle kræver
frivillige kræfter. Det er skønt, og der er alle muligheder for at finde en aktivitet som passer til næsten hver og en af os. Men sagen er, at vi alle også er
afhængige af hinanden og af at hjælpe hinanden. De forskellige foreninger
hænger sammen i et større fællesskab, og de kan ikke eksistere, hvis ikke der
kommer/bliver ved med at være venøboere, som vil bidrage til fællesskabet.
Et mangfoldigt og stærkt fællesskab tror jeg er et af de allerstærkeste kort, vi
kan have på hånden, når der skal tiltrækkes flere venøboere.
Så husk at takke en af de frivillige her på øen, som gør en kæmpe indsats
for, at vi på Venø har gode fællesskaber, foreninger og arbejdsgrupper. Husk
at komme forbi en generalforsamling, et initiativ til møde eller en fællesspisning. Om ikke for andet så for at klappe af de frivillige bag, så de har lyst til
og bliver ved med at ville orke at gøre en indsats for fællesskabet.
Om lidt er det februar. Årets korteste måned som i år dog har 29 dage,
fordi den også indeholder en skuddag. Ifølge en gammel tradition er det på
skuddagen den 24. februar tilladt for kvinder at fri til en mand. Hvis han siger
nej, skal han bøde med 12 par silkestrømper og 12 par handsker. Så kvinder
husk den 24. februar 2020, hvis I tænker på ægteskab. Vi kunne godt bruge
nogle flere børn på Venø.
/ VenøBoen – Linda Tang

DET SKER
FJORDENS HAL
Fremtidsscenarier for Fjordens Hal
Venøboerne har grund til at glæde sig over resultatet af det omfattende
projektarbejde, som Struer Kommune har gennemført under overskriften:
sommerdag
på Venø
Havni Struer Kommune.
En vinterdag på Venø Havn
HelhedsplanEn
for
det kystnære
område
Solen skinner og man kan mærke varmen i luften. Det er en
Det er vinter på Venø Havn og tusmørket er ved at sænke sig.
vindstille
i majtil
ogde
en gruppe
elever fra Venø EfterKalenderen siger
december, frosten har bidt sig fast og vinden
Resultatet
er enforårsdag
klar støtte
udviklingsinitiativer,
som venøboerne
har
skole er i gang med at gøre klar til at tage på vandet med
suser i masterne på de få skibe, der stadigvæk ligger i vantaget igennem
år, ogHalsom
dokumenteret
i udviklingsplanen:
standde
up seneste
paddle. Fjordens
bliverer
brugt
af et par elever og
det. Normalt er der helt mennesketomt på havnen, men i år er
en instruktør, der er i gang med at klargøre deres udstyr.
Venø juletræsfest flyttet fra Venø Efterskole og ned på havVenø - i fortsat
udvikling.
nen. Den nye hal på havnen udgør rammen om arrangemenEn mindrehar
gruppe
besøgende
kommer sejlende
De er
tet, hvor
et stort
Helhedsplanen
taget
fat i udviklingen
påi kajak.
og omkring
Venø
Havn
ogjuletræ lyser rummet op i den mørke aften.
på tur rundt på fjorden og næste stop er Venø, hvor planen
de idéer, som
har
betegnelsen
er, at
de fået
skal overnatte
i de nye”Havnebåndet”.
shelters inde i Fjordens Hal.
Venøboerne begynder at ankomme til havnen og uden for halVenøsund-færgen
kommer
i havnen
med
en grup-som et
lennaturligt
tændes der ild i tønder. Her kan man varme fingrene, mens
Helhedsplanen siger direkte:sejlende
”Venøind
Havn
skal
styrkes
pe turister. De er på rundtur på Limfjorden, og på Venø gør
man venter på, at arrangementet starter. I hjørnet af hallen
de stop
at spise
frokost
på Venø Kro, hvorefter
turen går der allerede
står et udendørs
køkken med gasblus og varmer op i de store
mødested for
heleforøen
med
udgangspunkt
i de kvaliteter,
findes
videre tilbage til Struer. Havnen summer af liv og aktivitet og
gryder med muslingesuppe, og så er der selvfølgelig æbleskipå havnen ifungerer
dag.” godt som samlingspunkt, inden turen går videre ud
ver og gløgg. Eleverne fra efterskolens musik- og dramalinje
på opdagelse
på øen.
har arrangeret
Som første fase
i en udvikling
foreslår planen etablering af Fjordens
Hal oget indslag med julemusik og i den anledning er
der sat en mindre scene op. Julemanden gemmer sig i kulissen
en grundlæggende bearbejdning af havnekanten. En idéskitseogafsnart
hallen
er danses om juletræet.
skal der
en afslutning på
EnSom
helhedsplan
arrangementet er det planlagt, at 10 lanterner i rispapir skal
vist nedenfor.
sendes af sted ud over vandet. Det er første
gang, der afholi øjenhøjde
dessammenjuletræsfest i Fjordens Hal og en ny tradition er i gang. En
Kik ind på www.kortlink.dk/24mqb og læs om baggrund og
kold decemberdag på havnen forvandles til en dag fyldt med
hæng mellem Venøs øvrige initiativer. Helhedsplanen er absolut
læseværdig
varme,
liv og ø-fællesskab.
og understreger værdien af at arbejde samlet for udvikling af Struers
limfjordshavne.
Helhedsplanen flugter også ”smukt” med Venøs aktuelle bosætningsinitiativer. Planen passer ind i det samarbejdsmønster mellem øens interessenter,
som VenøBoen har sat sig som mål at få skabt i 2020. Kommunen inviterer
interessenterne til dialog i februar om det videre arbejde med planens
forslag.
/ VenøPosten – Jan Bendix

TÆT PÅ DE KYSTNÆRE OMRÅDER - STRUER KOMMUNE

Tag

Shelter / primitiv overnatning

Toiletter og depoter
Overdækket uderum
Grejdepot

Flydende platform

128
Fjordens Hal fremstår let og simpel sammen med den flydende platform, der etablerer et multifunktionelt område på kanten
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Debat
DEBATTEN – DER IKKE KOM I
GANG…ELLER?
VenøBoens formand, Linda Tang,
spillede i VenøPostens januarudgave markant ud med synspunkter
på venøboernes ønsker til brug
af gratis færgesejlads. Sejladsen
er blevet mulig i forlængelse af
Folketingsbeslutninger om gradvis
indførelse af ”landevejsprincippet”
for færgetakster.
Linda spurgte fx læserne
om ”gratis” alene skulle omfatte
cyklister og gående i forbindelse
med ”Venødagene”. Det kunne
tage trykket af trafikken på øens
asfaltveje.
Måske har der været debat
mand-og-mand imellem, (hvis
det begreb må bruges i dag).
Men debatten har ikke udløst
læserbreve.
Idéen kan være spændende at
afprøve for at få et billede af, om
nye gæster på den måde vil finde
vej til Venø.
At benytte de tre – nu snart
traditionsrige Venødage-perioder
– til idéens afprøvning er måske
ikke det smarteste. Dels fordi
Venø-besøg ved den lejlighed er
blevet en tradition for fastlandsfolk
fra nær og fjern. Formålet med
Venødagene er at skaffe mange
gæster til og interesse for øen og
brug af færgen.
Kan Lindas idé tjene til at flere
åbner øjnene for Venøs muligheder, så er det med at udvikle ”konceptet”, så netop gratis cyklist- og
gå-dage samler nye gæster.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

VENØBOENS BESTYRELSE SKYDER 2020 I GANG
Vi har haft vores første møde, og det var et møde med mange
dagsordenspunkter og medrivende diskussioner.
Vi arbejder naturligvis meget med Venøs fortsatte
udvikling, og vi er optagede af at samarbejde bedst muligt
med Kommunen for at sikre, at vi får udtrykt venøboernes tanker og ønsker i
forhold til fx den kommende kommuneplan og klimatilpasningsplanen.
I øvrigt er vi ved at planlægge to høringer. Den ene omhandler samarbejde og kommunikation imellem alle de mange bestyrelser og udvalg, vi har på
øen. Her vil alle udvalg og bestyrelser blive inviteret til at stille med en repræsentant. Vi vil konstruktivt diskutere, hvordan vi får en bedre kommunikation,
og kommer til at samarbejde, når det er muligt og smart.
Vi vil også indkalde til en høring, hvor alle, der har interesse i, og tanker
om, et seniorbolig-projekt, kan deltage og bidrage til den konkrete udvikling
af projektet.
Endnu en gang forsøger vi desuden at få konkretiseret og etableret en
aktivitetsbane i skoven bag ved kirken. Den har været undervejs længe, og
mange ting er på plads, men der er også ting, der stadig skal afklares.
Og i den forbindelse, så understøtter VenøBoen de bestræbelser, der er
på øen i forhold til at gøre den mere børnevenlig, så vi kan tiltrække flere
børnefamilier.
Det betyder blandt andet, at vi har tanker om at lave en børnetemadag i
forbindelse med Venødagene i påsken. Det er jo foråret, vi ser frem mod nu,
og det varer ikke længe inden VenøBoen/Søren Lang Hindkjær indkalder
programpunkter til Venødagene. Der må gerne være både velkendte og
sikre succeser og også nye idéer og aktiviteter. Og ikke mindst idéer til
børneaktiviteter er velkomne – så gå bare i tænkeboksen.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Foto: Jan Bendix
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IDÉER TIL ÅBEN-Ø-DAGENE I PÅSKEN
Igen i år vil der være gratis færge til Venø i påsken, hvilket er
fra den 4. til den 13. april.
VenøBoen vil udarbejde et program for dagene, som
sædvanen tro har det overordnede tema ”Kulturdage”.
I forhold til de foregående år vil vi gerne have flere børnevenlige
aktiviteter med i programmet, så vi kan vise øen frem for forhåbentlig flere
børnefamilier. Dette er et af tiltagene fra bosætningsstrategien.
Begynd derfor allerede nu at tænke over, hvilke aktiviteter, der skal med i
årets program – og tænk også over, hvordan vi kan tiltrække flere børnefamilier i påsken. Skriv dine idéer til VenøBoen på vb@venoe.dk eller henvend dig
til bestyrelsen.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

BOSÆTNINGSSEMINAR
Sammenslutningen af Danske Småøer
og LAG Småøerne holder seminar for
interesserede øboere den 7. marts i
Odense.
Se hele programmet på: www.kortlink.dk/24mxy og tilmeld senest den
19. februar på mail til: sekretariatet@danske-smaaoer.dk.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis

FISK OG FILM
I februar får Venø besøg af filmfotograf og ”professionel” lystfisker.
Det er et led i formidlingen af
Venø, som støttepunkt for fiskeri af
havørred. Nu er redaktøren total
uvidende om mulighederne for
succes, men det er lystfiskerne ikke!
De ved, at farvandene omkring
Venø er ”den rene guldgrube” for
den slags fiskeri.
I projektet ”Fisketuren går til
Limfjorden” er Venø udpeget som
egnet støttepunkt. Det skal nu
foreviges og resultatet benyttes i
markedsføring af idéen – og forhåbentlig tillokke ivrige lystfiskere fra
nær og fjern.
Fra Venø er Venø Bed &
Breakfast, Venø Klit Camping og
Venø Café og Havnekiosk med
i arbejdet om udbredelsen af
mulighederne på området. Kig ind
på www.havørredlimfjorden.dk.
/ VenøPosten – Red.
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ÅBNINGSTIDER I FEBRUAR
••••
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
Åbent mod forudbestilling
af selskaber.

VENØ PÅ LÆRRED – FOR OG BAG!
For- og bagsiden af VenøPosten er denne gang en gengivelse af malerier fra
Venøs sydende. Malerierne er formentlig udført af færgemanden Winther
(1913-72) og foræret eller solgt til Erik Haller Baggesen. Baggesen var læge,
der praktiserede i Struer fra 1933-1960. Han var en af de tre Struerlæger, der
tog sig af Venøpatienter.
Winther var tyskfødt og som 14-årig taget til søs og sejlede på langfart.
Han gik i land og på malerskole i Holland i 1935-38. I 1955 kommer han til
Venø og bliver færgemand. Hans fulde navn er Adelbert Johan Winther
Venø. Venø-navnet kom til i 1959, da han fraflyttede øen.
Inden oprettelsen af Venø Færgefart i 1958, var der robådsforbindelse
mellem Kleppen og Venø. Turen til patienterne kunne - afhængig af afstanden til dem - ske på cykel (”stationeret” på øen), med jeepen fra Nørskov eller
med traktor.
Øvrig forbindelse til Venø på den tid blev klaret af postbåden Svanen, der
sejlede fra Struer til Venø Havn. Når den fx skulle hente mælk fra Sønderskov,
så skete det fra ”Markus Bjerres bro”,
som ses på maleriets forside.
I dag hænger maleriet hos Søren
(foto) og Inge Baggesen, Havstokken
22D – og det er Søren, der har fortalt
historien bag maleriet til VenøPosten.
Christian D. Mortensen fotograferede maleriet. Tak til dem begge.
Yderligere oplysninger om Winther kan
findes på www.kortlink.dk/24myh.
Foto: Jan Bendix
/ VenøPosten – Red.

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

TAK
Mange tak for opmærksomheden ved vores fars bisættelse den 21. december. Vi er meget rørte og taknemmelige over den store deltagelse, blomster
og bidrag til hans gravminde.
/ Simon Kvist Bjerre - Sara Bjerre-Kristensen - Louise Bjerre-Pedersen
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GRATIS OG TIL GAVN FOR VENØ
Der er vist ikke mange venøboere, der til daglig
gør sig tanker om LAG Småøerne! Hvad er det for
”en størrelse”? Og hvad skal vi med den forening?
LAG står for Lokal Aktivitets Gruppe og er et af det
offentlige Danmarks bidrag til udvikling af sine landdistrikter.
I regi af Erhvervsfremmestyrelsen er der stillet midler til rådighed for
medfinansiering af lokalt opståede initiativer til udvikling. Midlerne kommer
dels fra EU’s landbrugsordninger og dels fra Finansloven.
Gennem årene er der givet midler til byggeri på Venø Havn, udvikling
af turisme, lån til Venøsund Fisk og Skaldyr, Venø Seafood, forprojekter
vedrørende udviklingsplaner for Venø og meget andet.
Alt sammen bygger det på, at idéer og gennemførelse sker ud fra lokale
foreningers og enkeltpersoners interesse for udvikling af lokalsamfundet.
LAG Småøerne er en forening, hvis medlemskreds består af øboere fra de
27 danske småøer organiseret i Sammenslutningen af Danske Småøer. Men
det er den enkelte øboer, der kan blive medlem i LAG Småøerne.
Denne notits er en opfordring til venøboere, der ikke er opmærksomme
på denne mulighed for at støtte initiativer til gavn for ø-udviklingen.
I modsætning til de fleste andre foreninger, så er medlemskab gratis. Det
kræver en årlig registrering på www.kortlink.dk/24n28.
En medlemsregistrering anbefales ikke mindst fordi, der i år er en ny
programperiode 2021-27 under forberedelse i EU. En tydelig interessetilkendegivelse gennem medlemskab sender et signal til de danske politikere, der
skal sikre, at emnet - og ikke mindst bevillingerne - kommer på dagsordenen i
den kommende tid.
Derfor meld til og deltag eventuelt i den kommende generalforsamling,
der finder sted den 25. april i Odense, hvor der samtidigt gennemføres møde
med aktuelt ø-tema på dagsordenen. Læs mere om aktiviteter og formalia på
www.lag-småøerne.dk.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

Foto: Christian D. Mortensen

HYGGELIGT OG STEMNINGSFULDT I HAVNEKIOSKEN
I en opmuntrende mail til VenøPosten fortæller Dorte Sauer og
Carsten Nørager, at de er parate
til i den kommende sæson at tage
udfordringen med hensyn til drift
af Havnekiosken op.
Dorte og Carsten vil skabe et
”hyggeligt og stemningsfuldt sted
for både venøboere og turister…”.
Mailen ”emmer” af lyst til at tage
fat med nye idéer og engagement
og fastholde gode erfaringer fra i
fjor.
I VenøPostens martsudgave
vender de to tilbage med dato
for åbning, faste åbningstider
og omtale af aktiviteter, fx fællesspisninger, der kan virkeliggøre
idéerne for stedet.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis
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Foto: Jan Bendix

IGEN: ”TRÆLS”
Beskyt
”Træls” var overskriften, som VenøPosten brugte i
dig
februarudgaven for 6 år siden. Baggrunden var den
mod
indbrud ...
samme, som her i 2020.
Ubudne gæster har, som Menighedsrådet skriver
på side 3, fjernet klassiske møbler, som tilhører
præstegården, der for tiden i øvrigt står og venter
på mere velkomne beboer(e), nemlig den nye præst
og dennes eventuelle familie. Det undrer, hvem der
har haft kendskab til stolenes tilstedeværelse, og som
ikke har kunnet lade dem være i fred. Huset stod i
øvrigt tomt og umøbleret.
I samme periode er der ”nogen” – måske de(n) samme, som har øvet
hærværk på brændeskuret på Firbjergsande. Som det fremgår af fotografiet,
så drejer det sig om, at en økse har gjort indhug på en stolpe, der bærer
lejrens brændeskur. Øksen overlevede, som det ses, ikke. Øksens sædvanlige
opholdssted er i øvrigt ikke almindelig kendt.
Med de oplysninger, vi fra øen kan give, er de to ”angreb” på Venøs
fredelighed ikke nemme at opklare for politiet. En opfordring til opmærksomhed på usædvanlige hændelser og ”underlige personer” er måske et af
midlerne til at forebygge.
Gode råd kan hentes på www.dkr.dk/materialer/indbrud/beskyt-digmod-indbrud. Ønsket for alle venøboere er hurtigt at komme tilbage til
”normaltilstanden”.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Ryan Jensen

OPKRÆVNING UD FRA FJERNAFLÆSNING
Det er nu tid til den årlige opkrævning fra Venø
Vandværk. Alle forbrugere modtager årsopgørelsen
udsendt direkte fra Betalingsservice. I efteråret blev de
sidste vandmålere udskiftet til fjernaflæste målere, så
alle forbrugernes vandmålere nu kan fjernaflæses. Det har medført en stor
lettelse for kassereren i forhold til den ”gamle” metode med aflæsningskort.
Selve fjernaflæsningen kan gøres på godt en time ved at køre en tur rundt på
Venø i bil med en særlig modtager.
Selvom Vandværket selv foretager den årlige aflæsning pr. 31. december,
anbefales det, at man selv aflæser måleren regelmæssigt for at undgå
overraskelser. Man kan fx aflæse vandmåleren hver søndag eller hver den 1.
i måneden og dermed let se om forbruget ændrer sig. Derudover kan man i
displayet på vandmåleren holde øje med om der står LEAK, hvilket betyder,
at vandet ikke har stået stille i mindst én sammenhængende time i løbet af
de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæthed eller en toiletcisterne
der løber.
Tag kontakt med en fra bestyrelsen eller skriv til vand@venoe.dk, hvis der
er spørgsmål vedrørende Vandværket.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær
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KONCERT I VENØ KIRKE
Venø Menighedsråd og Venø Musik har i samarbejde arrangeret Kyndelmissekoncert søndag
den 2. februar kl. 16:00 i Venø Kirke.
Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag
- den 2. februar. Dagen blev kaldt for Kjørmes Knud, som vi synger i sidste
vers af Jeppe Aakjærs vintersang ”Sneflokke kommer vrimlende” fra 1916. Og
St. St. Blicher skriver ”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude” - om
den hårde frosttid. Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for
lysmesse: Missa Candelarum.
Christian Risgaard og Allan Karlsson, henholdsvis violinist og akkordeonist, spiller musik af Piazolla, Händel, og desuden nordisk musik samt
kompositioner af Christian Risgaard selv. Koncerten har fået undertitlen: Fra
nordlyset til længslen mod foråret og sydens varme.
Velkommen i Venø Kirke - der er gratis adgang til koncerten.
/ Venø Musik - Grethe Munk-Andersen

DEN GLADE KOK OG FILMGÆST
”Mad og Film”–arrangementerne samler ganske mange deltagere, så køkkenfaciliteterne indtil nu stort set har været umulige.
Det har Venø Børne- og Ungdomshus rådet bod på, og resultatet er
foreviget af Erling Roseth, der også har fanget en af huset kokke og formand
for Børnehuset, Flemming Damgaard i de nye omgivelser.
Næste Mad og Film arrangement under overskriften Fransk/Amerikansk
kulturaften er fredag den 28. februar kl. 18:00 i Børnehuset.
Tilmelding til Flemming Damgaard på tlf. 27 29 66 00 eller Erling Roseth
på tlf. 23 92 29 05.
Tillykke og velbekomme!
/ VenøPosten – Red.

FITNESS-LOKALET HAR FØDSELSDAG
Den 1. februar har vi kunnet benytte fitnesslokalet på Venø Efterskole i et år.
Det er vi meget glade for, og vi håber, at alle brugere har været tilfredse og
glade for at træne i lokalet.
Vi inviterer såvel nye som igangværende brugere til at komme i fitness
lørdag den 1. februar mellem kl. 10-12.
Jens Chr. Brødbæk vil igen give instruktion i brugen af maskinerne, der
kan trænes, og vi byder på en kop kaffe og lidt kage.
Vi vil meget gerne have nye medlemmer, så mød blot op, hvis du har lyst
til at prøve.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

Foto: Erling Roseth

Arkivfoto: Tage Jepsen
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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

- Klitten 7
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
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SENIOR-BO-FÆLLESSKAB
Kan du/I se jer selv i en lejebolig på Venø, i et fællesskab med andre
seniorer i lignende lejeboliger - enten nu om få år, eller på lidt længere
sigt?
Hvis JA: Så kom - trods vintervejret - til møde torsdag den 27.
februar kl. 19:00 i Børnehuset. Vi ses!
/ Annette Friis – Kimingen 6

RESULTATET AF SKORSTENSJAGTEN 2019/20
Preben Friis har fået megen ros for sine nytårs-forsidefotos af repræsentative
skorstene på Venø. Redaktionen fik rekord i løsninger og har deltaget i mange debatter om, hvilke skorstene, der hører til hvilke huse og adresser.
Med en uangribelig lodtrækning mellem de indkomne rigtige løsninger er
Julie og Emil Gjern udtrukket som nytårskonkurrencens vindere.
VenøPosten foranlediger den højtidelige præmieoverrækkelse ved først
givne lejlighed og takker for interessen.
/ VenøPosten – Red.

Nørskovvej 20

Klitten 10

Sønderskovvej 12

Havstokken 10

Havstokken 2

Kimingen 10

Kimingen 14

Nørskovvej 2

Nørskovvej 15

Riisvej 9

DET SKETE

SNE, SNE, SNE
Overskriften indrammer på bedste vis fælles oplevelser i Østrig i uge 4. Vi fik lækker
ny-sne den første dag og resten af turen
bød på solskin og fantastisk dejligt vejr. Med på turen var naturligvis alle elever, men personalet havde denne gang mulighed for at tage familien med,
så godt 120 med tilknytning til Venø Efterskole gjorde løjperne i Neukirchen
usikre på årets tur.
Vel hjemme var forældre igen inviteret til øen den 26. januar til skole/
hjem-samtaler og foredrag med leder af Center for Ungdomsforskning, Søren
Østergaard.
Januar sluttede af med besøg af teatret ”Opgang 2” fra Aarhus, som vi
har haft fornøjelsen af at opleve flere gange på Efterskolen.
/ Venø Efterskole - Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole
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FEBRUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten marts
2020 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 20. februar
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

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.

1. februar

kl. 10-12

Fitness-lokalet fylder 1 år, Efterskolens hal

2. februar

kl. 10:00

Højmesse v/Per Toftdahl

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

2. februar
kl. 16:00
		

Kyndelmissekoncert med efterfølgende
traktement i Venø Kirke

4. februar

kl. 19:15

Venøsund: Generalforsamling, Havnehuset

9. februar

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkild Lundberg

16. februar

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

18. februar

kl. 19:10

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

23. februar
kl. 14:00
		

Fastelavnsgudstjeneste v/Per Toftdahl i hallen ved
Venø Efterskole

Korrektur: Marianne Pedersen

26. februar

kl. 20:00

Venø Børne- og Ungdomshus: Generalforsamling

Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth

27. februar

kl. 09:30

Formiddagssang ”De grå synger”

Trykning: Jan Bendix a/s

27. februar

kl. 19:00

Senior-bo-fællesskab? Børnehuset

venoe.dk/venoeposten

28. februar

kl. 18:00

Mad og Film i Børnehuset

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.

1. marts

kl. 09:00

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

1. marts

kl. 15:15

Venø Musik: Koncert og generalforsaml., Nørskov

Næste gang vi ses
VenøPostens martsudgave er hos vores
læsere den 26. februar

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

/ VenøPosten – Red.

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal
Billard, GIF: Mandage kl. 14:00, Nørskov
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)

