Januar 2020
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø
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VENØ KIRKE

Venø Kirke — kontakter
Konstitueret sognepræst
Per Toftdahl
Formand Kirsten Yde
Tlf. 97 86 80 09, mr@venoe.dk
Kirkeværge 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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GODT NYTÅR!
Det er en god skik, at vi ved nytårstide ønsker hinanden et godt nytår! Men
tænker vi egentlig nærmere over, hvad der ligger i dette udtryk? Kan jeg
tillade mig at ønske alle mennesker et godt nytår? Jeg mener: Det er da ikke
sikkert, at et nytår er godt på samme måde for alle mennesker. Et menneske,
om hvem vi véd, at alt er i skønneste orden i såvel familien, på arbejdet som i
fritiden, kan man sagtens ønske et godt nytår. Men hvad med dét menneske,
der er ramt af sorg; dét menneske, der er ramt af sygdom; det menneske, der
har mistet relationerne til sin familie og derfor måske føler sig ensom? Vil det
ikke gøre ondt på et sådant menneske at ønske det et godt nytår? Jeg tror
det!
Måske skulle vi anvende et andet udtryk, og i stedet sige: Jeg vil ønske dig
et velsignet nytår. Hermed ønsker vi for et andet menneske, at det må få den
hjælp og den støtte, som det har brug for i netop den situation, vedkommende står i – om det så er glæde eller sorg, sundhed eller sygdom, liv eller død.
Velsignelse er et udtryk, som vi møder mange steder i Bibelen. Gud skabte
verden og mennesket, og han velsignede det alt sammen. Abraham blev
velsignet – ja, igennem ham bliver vi alle velsignet, idet Gud sagde til ham: I
dag skal alle jordens slægter velsignes. Det var den velsignelse, der brød ud i
lys lue Julenat, da Guds søn, Jesus Kristus, blev født.
Guds velsignelse følger os gennem hele livet. Vi velsignes ved dåben,
ved konfirmationen, ved vielsen, ja, sågar ved begravelsen eller bisættelsen.
Samtidig kan vi sige, at velsignelsen lyder som noget af det sidste ved enhver
gudstjeneste eller kirkelig handling. Det betyder, at vi går ud af kirkens rum
med Guds velsignelse til dét, der nu engang er vores hverdag.
Et andet udtryk vi passende kan bruge i forbindelse med overgangen
til et nyt år, er den hilsen som dronning Margrethe sluttede sin nytårstale
med for mange år siden. Hun sagde: Jeg ønsker jer alle Gud i vold. Med
Gud i vold behøver vi ikke at bekymre os for fremtiden og dagligdagens små
plager. Der er ting, som vi selv skal ordne og tage stilling til, men der er også
mange ting, som vi trygt kan overlade til Gud. Han har altid fat i den lange
ende – også i det nye år, hvor ingen af os véd, hvad der venter os.
Så i stedet for at sige godt nytår, vil jeg ønske alle læsere et velsignet nytår
– og Gud i vold!
De grå (og andre med dem) synger om torsdagen
Menighedsrådet ved Venø kirke har besluttet at forsøge et nyt tiltag. Det drejer sig om morgensang/formiddagssang en gang om måneden de første fire
måneder.
Kald det blot ”de grå synger”! Men alle andre er også velkomne! I løbet af
en halv time synger vi sange og salmer fra Salmebogen, Højskolesangbogen
og salmebogen: 100 salmer. Organist, kirkesanger og præst medvirker. Vi
runder det hele af med at læse kommende søndags tekst, beder Fadervor og
lyser velsignelsen. Og så sluttes det hele af med en kop kaffe i kirken.
Det sker på torsdage kl. 9:30, og vi lægger ud den 23. januar. Kom
og vær med – og tag naboen med!
/ Per Toftdahl

VENØ SOGN
KORT ORIENTERING FRA MENIGHEDSRÅDET
• Det nye kirkeår blev fejret 1. søndag i advent, hvor børnene bar nye lys
ind i kirken. Efterfølgende blev der serveret gløgg og æbleskiver i præstegården.
• Den 8. december havde vi en meget stemningsfuld gudstjeneste med
de 9 læsninger, og med deltagelse af koret Occasione (se foto nedenfor)
under ledelse af Kirsten Ingemann.
• Toilettet ved Venø Kirkes kapel er istandsat.
• I december er bænkene i kirken blevet renset, slebet og sæbebehandlede. Dette arbejde er foretaget af Anders Hunsballe.
• Kortæppet, som lå foran alteret før restaureringen af kirken, er syet om
til et smukt juletræstæppe til brug i kirken. Tæppet er broderet af kvinder
fra menigheden (se Ove Bjerre-Pedersens foto nedenfor).
• Der er indhentet tilbud på indflytnings-istandsættelse af præstegården.
Tilbuddene er i øjeblikket under behandling i provstiudvalget.
• Konstituering af Menighedsrådet foregår på mødet den 21. januar kl.
19:00. Indtil ny konstituering har fundet sted, er Kirsten Yde fungerende
formand.
• Nytårsdag den 1. januar kl. 14:00 serverer vi kransekage og bobler
efter gudstjenesten.
/ Venø Menighedsråd – Helle Gjern

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:

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

Foto: Susanne Jensen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

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

Foto: Jan Bendix
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DET SKETE

Foto: Christian D. Mortensen
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VED OVE BJERRE-PEDERSENS DØD
Den 27. november 2004 blev Ove formand for Venø Menighedsråd. Det
viste sig hurtigt, at Ove var en meget visionær mand, som havde mange
gode forslag til, hvad der kunne gøres for sognet og kirken. En af de fineste
kvaliteter hos Ove var også, at han altid gik forrest, når der skulle laves et
stykke arbejde.
Vi har altid glædet os til at komme til menighedsrådsmøderne på grund
af den muntre stemning, som Ove medvirkede til. Ove var tit god for en
sjov historie, og var hurtig i replikken, som fx da en forsikringsmand fra
Almindelig Brand ringede Ove op under et menighedsrådsmøde. Ove sagde
til forsikringsmanden: ”Hvis du ikke kommer fra Kongelig Brand, er det ikke
fint nok til mig”.
Ove var kaptajnen, der tog styringen og sikrede, at alting kom sikkert i
havn. Det hele foregik ofte i et hæsblæsende tempo, som vi andre havde
svært ved at følge med til. Den ene opgave var kun lige løst, før Ove havde
noget nyt på tegnebrættet. Fx var det Ove, der tog initiativ til at kontakte
Hans Edvard Nørregård-Nielsen fra Ny Carlsbergfondet: ”Nu da Hans Edvard
Nørregård-Nielsen alligevel er i Humlum for at holde et foredrag, kan han
lige så godt komme til Venø for at se vores kirke”. Det blev startskuddet til
restaureringen af Venø Kirke.
En stor del af æren for det smukke resultat af kirkerestaureringen må
tilfalde Ove. Igen havde han en klar holdning til, hvilken vej vi sammen med
arkitekten skulle gå. Arbejdet var stort, og der skulle indhentes tilladelser,
udtalelser, tilbud og sikring af finansiering. Næsten dagligt var Ove til stede
for at tale med håndværkerne.
Samarbejdet mellem Menighedsrådet og håndværkerne var helt enestående, og vi havde mange hyggelige byggemøder over en kop kaffe. Hele
byggeprocessen dokumenterede Ove dagligt med talrige fotos.
Oves gæstfrihed var legendarisk. Musikere, der skulle spille til solnedgangsmusik og håndværkere, som kom langvejs fra for at arbejde på kirkens
istandsættelse, blev indkvarteret og bespist i Oves hjem.
I forbindelse med Solnedgangsmusikken, havde vi glæde af Oves store
netværk. Det forekom ofte, at der blev indgået en aftale med en musiker
allerede til året efter.
Det varede tolv år inden kirken var færdigrestaureret, og det var en stor
festdag for Ove og venøboerne, da kirken blev genindviet den 18. december
2016.
Lørdag den 21. december blev Ove bisat fra Venø Kirke.
Æret være hans minde.
/ Venø Menighedsråd – Kirsten Yde

DET SKER
BANKOSPIL OG FÆLLESSPISNING
GIF inviterer til bankospil og fællesspisning fredag den 17.
januar kl. 18:00 i spisesalen på Venø Efterskole.
Pris for mad: 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Pris pr.
spilleplade 10 kr. Øl, vin og sodavand kan købes til rimelige
priser.
Er der nogle, der vil sponsorere gevinster til bankospillet, modtager
vi dem gerne med tak. Gevinsterne kan afleveres til Anne Thusgaard,
Havstokken 22. Vi efterlyser også hjælpere til madlavningen. Henvendelse til
undertegnede.
Vi glæder os til at se jer. Tilmelding senest tirsdag den 14. januar til
GIF@venoe.dk eller undertegnede.
/ Venø GIF - Dorte Sauer, tlf. 23 95 34 97

TILTRÆKNING AF BØRNEFAMILIER
Næste møde om tiltrækning af børnefamilier til
Venø er tirsdag den 7. januar kl. 19:15 på
Venø Efterskole. Vi skal drible videre med de forskellige initiativer. Alle kan fortsat være med - og
alle er velkomne.
/ Arbejdsgruppen - Peter Petersen

ÅBNINGSTIDER I JANUAR
••••
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

Arkivfoto: Preben Friis

IDÉER OG PLANER TIL UDVIKLING AF VENØ HAVN
Arkitektfirmaet LabLand er blevet hyret til at kvalificere og forfine idéerne i
udviklingsprojektet på Venø Havn og udarbejde fondsansøgninger. LabLand
afleverer i disse dage en helhedsplan for kystlandet i Struer Kommune, med
særlig fokus på havnene. De var derfor et naturligt valg, så vores projekt
kommer til at passe ind i helheden.
LabLand besøgte Venø i begyndelsen
af december, hvor de havde møder med
forskellige interessenter og brugere af Venø
Havn, for at få idéer og input til projektet. De
arbejder nu på det første skitseprojekt, som
præsenteres og diskuteres i arbejdsgruppen
i januar. Til februar forventes det endelige
oplæg til projektet præsenteret og behandlet
på et borgermøde.
/ Havneudviklingsprojektet – Peter Petersen

Fantasien er på plads, når Thomas Skovhøj lægger fra land.

Åbent mod forudbestilling
af selskaber.
tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Sven Bendix Petersen
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DET SKER
Formandens hjørne

DEBATTEN ER ÅBNET
I indlægget fra VenøBoens formand udfordres til debat om, hvordan venøboerne kan medvirke til
at fastholde en levende ø og et
levedygtigt lokalsamfund.
VenøPosten inviterer til indlæg,
som vi bringer i februarudgaven.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik
i november

2019
2018
Passagerer............. 14.994......15.018
Personbiler................8.038........ 8.150
Busser............................ 446............496
Lastbiler........................ 100.............. 92
Gods (tons).....................53............161
Cykler............................ 170............166
Campingvogne............... 2.................4
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GRATIS FÆRGE
– FOR HVEM OG FOR HVAD?
I skrivende stund er december ved at lakke mod
enden. Det har været en måned med regn, rusk og frysende våde vejbaner.
Og forleden var det tæt på en regulær oversvømmelse af vejen til færgen
ved Kleppen og på Venø. På vejen med færgen over sundet sang jeg “… og
stormen sused og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj, ja det
var sandelig slet ingen spøg, imellem Kleppen og Venø”. Den dag vippede
vores lille færge godt og grundigt. Jeg har hørt, at selvom færgeturen jo er
særdeles kort og man vidst næsten ikke kan nå at blive søsyg, så er der faktisk
nogle mennesker, som ikke kommer til Venø netop pga. sejlturen.
På næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte Venødage med gratis færge, og
om den skal være gratis for biler. Men så kommer disse mennesker jo nok
ikke alligevel, uanset om der er gratis færge eller ej.
På kommunekonferencen i november hørte jeg om Anholt, der havde
sat færgetaksten kraftigt op for biler, da de ikke ønsker mange biler på
øen. I perioder med åben ø havde de i stedet gratis overfart for gående og
cyklister. Det blev jeg meget inspireret af. Selvom jeg synes det er godt at vise
vores skønne ø frem for turister, så synes jeg de mange biler på åben ø dage
er et problem, da vi for det første mangler p-pladser og for det andet er vores
veje på Venø så smalle, at det er en udfordring med plads til både de mange
biler, cyklister og gående.
Så jeg går og tænker på, om vi måske ikke var bedre tjent med, at folk skal
betale (mange) penge for at få bilen med over, men lade det være gratis at
sejle for alle gående og cyklister hele året rundt. På åben ø dage kan vi så
finde en løsning på at fragte folk fra færgen og rundt på øen, fremfor at det,
som nu foregår i folks egne biler. Jeg drømmer om karavaner af hestevogne,
om mini-shuttlebusser, om Christiania-cykler til udlejning, en traktor med
siddepladser på en vogn, et lille el-tog med passagervogne, ja der er mange
muligheder. Jeg tror, det ville være meget mere hyggeligt og rart for både
besøgende og fastboende end alle de mange biler - og desuden også meget
mere bæredygtigt.
Nu går vi ind i et nyt år med endnu flere spændende projekter i
VenøBoens bestyrelse. Vi skal bl.a. drøfte og finde ud af, hvordan vi får gang
i bosætning, seniorboliger, havnen og koordination af de mange foreninger
på øen. Jeg glæder mig til at
løfte opgaven sammen med
de andre bestyrelsesmedlemmer.
Rigtig godt nytår til jer alle!
/ VenøBoen
– Linda Tang Mortensen

Foto: Erling Roseth

DET SKER
VENØPOSTEN PR MAIL ELLER POST?
Medlemmer af VenøBoen bosat uden for Venø har indtil nu
fået VenøPosten tilsendt med posten. Pga. stigende portoudgifter slår kontingentet ikke længere til, dvs. for medlemmer
uden for Venø sætter VenøBoen penge til.
På VenøBoens generalforsamling i efteråret blev det besluttet, at medlemmer uden for Venø fremover modtager VenøPosten elektronisk på mail på
udgivelsesdagen.
Man kan dog tilvælge at modtage VenøPosten som papirudgave mod at
betale kr. 150,- ekstra om året til porto. Vi beder om, at alle medlemmer bosat
uden for Venø sender mail til soeren@venoe.dk senest den 19. januar
med angivelse af, om man ønsker at modtage VenøPosten elektronisk eller
som papirudgave.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

MAD OG FILM
Næste ”Mad og film” arrangement i
Børnehuset er fredag 24. januar kl.
18:00. Tilmelding via SMS til Flemming
Damgaard, tlf. 27 29 66 00 eller Erling
Roseth, tlf. 23 92 29 05.
/ Venø Børne- og Ungdomshus
– Erling Roseth

UNESCO OG GEOPARK VESTJYLLAND
Som bekendt indgår Venø med sine kyststrækninger og ikke mindst Nørskov Vig, som
et af flere nøglepunkter i Geopark Vestjylland.
I sit seneste nyhedsbrev fortæller organisationen, at geoparken fra
at være et fælleskommunalt projekt mellem Holstebro, Lemvig og Struer
kommuner fra 2020 skal organiseres som en selvejende institution med egen
bestyrelse.
VenøBoen har for år tilbage indgået en samarbejdsaftale med Geopark
Vestjylland med henblik på at indgå i det større fællesskab, som geoparken
er udtryk for.
Det bliver interessant at se, hvilken betydning den ændrede organisering
får for Venø og for projektet som helhed. De områder, der har opnået
Unesco-anerkendelsen, har oplevet udvikling, aktivitet og øget interesse.
Læs mere på www.geoparkvestjylland.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix

GENERALFORSAMLING I
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

Foto: Venøsund Færgelaug
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VENØBOENS ÅRSHJUL
VenøBoens bestyrelse holdt møde den 11. december med
mange punkter på dagsordenen.
Struer Kommune har i december besluttet en ny
Kommuneplan og Klimatilpasningsplan. Planerne sendes
nu i høring. VenøBoen vil på et kommende møde tjekke om foreningens
fremsendte ønsker er blevet imødekommet.
Bestyrelsens arbejder, som noget nyt, inden for rammerne af ”årshjulet”,
som indeholder følgende punkter:
Foto: Erling Roseth

Foto: Christian D. Mortensen

Januar: Møde vedr. bosætning. Mødet ligger tidligt i januar og Peter
Petersen indkalder.
Februar: Møde vedr. organisering af samarbejde imellem udvalg og foreninger. Mødet finder sted først i februar. Bestyrelsen indkalder.
Møde vedr. seniorboliger på Venø. Bestyrelsen indkalder.
Marts: 29. marts - Strandrensning.
April: 5.-12. april - Kulturdage - Gratis færge. Venødage hele påsken. Som
noget nyt vil vi, på baggrund af tilbagemeldinger, tale med overfartsleder
Søren Adsersen om fra 2021 kun at have gratis færge i helligdagene.
Maj/juni: 30.- 31. maj og 1. juni – Aktive Venødage - Gratis færge. Forskellige arrangementer i Pinsen. Bl.a. løb med ”Gode ben”samt kajak og
surf.
Juli: 17.-19. juli - Venøfestival.
September: 26. og 27. september – Venø Naturdage - Gratis færge.
Årshjulet udtrykker på bedste vis, hvad bestyrelsen har været optaget af i
2019, og hvad vi derfor kommer til at arbejde videre med i det nye år. 2020
bliver forhåbentligt et år, hvor endnu flere af vores planer og idéer kommer
til at tage form - og udføres.
Husk at der ligger referater fra møderne på vores hjemmeside, og husk
også at henvende jer til bestyrelsen, hvis I har noget på hjerte: Planer, idéer
og tanker. Så vi kan være JERES beboerforening på bedst mulig vis.
Bestyrelsen ønsker alle et rigtigt godt 2020!
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Foto: Linda Tang Mortensen

8

“SYNG MED”- PÅ VENØ GL. SKOLE
Fredag den 6. december (som viste sig at blive en mørk, kold og regnfuld
aften), var der indbudt til syng-med-aften på Venø Gl. Skole.
Lidt flere end en håndfuld venøboere trodsede regnen og kulden, og
mødte op i den lune og hyggelige skolestue for at synge med på bl.a. “Søren
Banjomus”, “Veras vinterven” og “Nu er det endelig jul, jul igen” - smukt
akkompagneret af de to guitarister Ole Tang Sørensen og Carsten Nørager,
som gjorde det fantastisk godt. Efterfølgende var der hyggelig snak og
samvær over en kop gløgg og lune æbleskiver. Tak Ole og Carsten for at
arrangere en skøn aften med musik, sang og hyggeligt selskab.
/ Linda Tang Mortensen

DET SKER

VÅD KLUD FRA MILJØMINISTEREN
I foråret åbnede Miljøministeren for muligheden af lempelser med hensyn
til placering af strandbeskyttelseslinjer i ”bynære arealer nær havne”. Struer
Kommune fremsendte ansøgning gældende for nogle af sine Limfjordshavne, herunder Venø Havn.
I december kom så afgørelsen, som for Venøs vedkommende ikke opfyldte ønskerne, men dog åbnede for en mindre lempelse. Der skal mere end
lup til for at se, hvordan den kan hjælpe til styrkelse af aktiviteten omkring
havnen eller til muligheden for boligbyggeri i Venø By. Struer Kommune
havde i sin ansøgning lagt op til, at fx byggeriet på Havstokken 18, som har
været blokeret, skulle blive mulig gennem en lempelse.
Det er som om Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin og hendes styrelse, Kystdirektoratet, har sat sig for at fortsætte sin systematiske indsats for at
forhindre ø-udvikling. Der er andre af medlemsøerne i Sammenslutningen af
Danske Småøer (SaDS), der lider samme skæbne. SaDS har tidligere foreslået,
at hvis lodsejer, kommune og lokalsamfund er enige om lempelser, så skal de
være mulige.
VenøBoen har bedt SaDS gentage sin opfordring til Ministeren om
ændringer i praksis med hensyn til dispensation fra den nuværende
lovgivning. Forhåbentlig vil det lykkes Struer Kommune gennem klage over
Ministerens afgørelse at få skabt rum for udviklingen omkring havn og by.
På det første foto er Struer Kommunes ønsker indtegnet med blåt. På det
andet er ministerafgørelsen indtegnet med rødt.
/ 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

- 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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DET SKER
LÆSEKREDSEN ANBEFALER
Børnene

af Ida Jessen
Forlag: Gyldendal
ISBN-13: 9788702090925
Vi følger sundhedsplejersken
Solveig, som er flyttet til Hvium
fra Hillerød efter hendes mand
opdagede, at hun havde været
ham utro. Hun måtte i øvrigt
også forlade sin fireårige datter
ved samme lejlighed. Solveig
kommer ved flytningen tættere
på datteren, sin eksmand og
dennes nye kone.
Hun begynder i Hvium fra
bunden, uden job eller selvrespekt. Hun får heller ikke lov
at se datteren, sådan som hun
gerne vil. Desuden er Hvium
ikke byen, hvor man tager sig
så godt af fremmede.
I bogen høres også Mannes
version af trafikulykken, hvor
præstesønnen blev kørt ihjel.
Romanen samler op på løse
ender fra de to foregående
romaner, hvorfor vi helt klart
synes bedst om denne bog.
Bedømmelse 1-5: 
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SÅ ER DER IGEN LIDT NYT FRA
FESTIVAL-FRONTEN
Billetsalget er skudt i gang på Place-2-book. Vi
håber på, det bliver ved med at gå så godt, som
det gjorde lige fra begyndelsen.
Opgaverne er fordelt ud på arbejdsgrupperne.
Vi arbejder stille og roligt fremad i forhold til at få
et overblik over, hvor mange folk vi hver især får brug for, og hvem vi tænker,
der kan have lyst til at hjælpe os. Det er med at få fat i dem, vi tror, der synes,
at det er lige så sjovt at lave festival, som vi gør.
Michael Pedersen arbejder på menuen. Amanda Appel laver liste med
de bedste bands og/eller solister, som vi kan vælge ud fra, Peter Petersen og
Niels Ringsted er pladsansvarlige og dermed også ansvarlige for telte, el, osv.
Kristoffer Due og Pernille Kier er dem, der står for udsmykning af pladsen og
skilte ned mod pladsen. Anne Katrine A. Kristensen er baransvarlig sammen
med sin mand Rune, der også stod for baren sidste år. Louise Kibsgaard og
undertegnede er på gruppen omkring aktiviteter i løbet af festivalen.
Fra bestyrelsen gør vi opmærksom på, at alle venøboere selvfølgelig er
sikret en venøbo-billet. Så får vi udsolgt, så er der ingen fare for, at I ikke kan
komme med.
Vi hører gerne fra venøboere, der har lyst og mulighed for at have overnattende gæster i løbet af festivalen. Og om det er en eller flere personer,
og om det er hele festivalen eller bare
er en enkelt overnatning. I må meget
gerne melde tilbage til mig på info@
venoefestival.dk.
Og igen, vi håber på at se så mange
venøboere som muligt til vores dejlige
festival i 2020.
/ Venø Festival
Foto: Christian D. Mortensen
– Inge Dehnfeld Mortensen

PROGRAM 2020 FOR DE MUSIKGLADE
Venø Musik er klar med et nyt program for 2020, som
omdeles sammen med januarudgaven af VenøPosten.
Vi håber, du også finder det spændende, og glæder
os til at se dig til koncerterne. Husk at børn (også store
børn) har gratis adgang.
TAK for året der gik, TAK til alle som støtter Venø
Musik på den ene eller den anden måde.
Rigtig godt nytår.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

DET SKER
OMKRING NYTÅR 2019/2020
Selvom vi i december rammer den korteste dag med dagslys, så bød måneden på
mange aktive dage særligt for den gruppe
af skolens surfere, der har erfaring og udstyr til at komme på vandet, når det
blæser allermest. En ansat med speedbådscertifikat er altid klar til at rykke ud,
hvis uheldet skulle være ude, ligesom eleverne altid har en spotter med, der
kan ringe efter hjælp.
December er lig med julepynt, julemusik, julemad, julegudstjeneste
og julekalendere både af slagsen med låger og chokolade og i fjernsynet.
December er i høj grad traditioner og en ny tradition, som vi nu har
gennemført to gange, er vores multishow, som planlægges og afvikles i
ugen op til jul. Tusind tak til alle jer, der fandt tid til at kigge forbi og se vores
generalprøve. Fredag slog vi dørene op for ca. 200 forældre og søskende,
som også så årets show.
Efter en dejlig juleferie glæder vi os nu til alle de begivenheder vinter og
forår byder på. Allerede midt i januar drager vi sydpå for at prøve kræfter
med ski og snowboard. For nogle elever for første gang!
På den lidt længere bane kan vi se frem til det kommende skoleår, hvor vi
kun har få ledige pladser på nuværende tidspunkt. Det glæder os meget og
giver tid og ro til at rette blikket mod nye horisonter.
Venø Efterskole takker alle for godt samarbejde i 2019.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

SKORSTENSJAGTEN GÅR IND!
Nytårskonkurrencen 2019/20 begynder på VenøPostens forside, hvor VenøPostens fotograf Preben Friis har foreviget 10 af øens skorstene.
Gæt, hvor Preben har været på besøg og afmærk med fotonummer på
Venøkortet, som er indlagt i denne udgave af bladet.
Aflever løsningen i Havnekioskens postkasse senest søndag den 19.
januar kl. 15:00. Redaktøren sikrer retfærdig lodtrækning mellem de
indkomne rigtige løsninger og overleverer passende præmie.
Både løsning og vindernavn bringes i februarudgaven af VenøPosten.
God jagt og tur – og godt nytår 2020.
/ VenøPosten – Red.

Fotos: Tage Jepsen

Januar 2020
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø
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Se, gæt & Godt Nytår!

11

JANUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten februar
2020 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest

Foto: Jan Bendix

den 23. januar
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

1. januar

kl. 14:00

Nytårsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

1. januar

kl. 14:45

Bobler og kransekage v/Menighedsrådet

5. januar

kl. 10:00

Højmesse v/Per Toftdahl

7. januar

kl. 19:15

Bosætning/børnefamilier, Venø Efterskole

12. januar

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Torkil Lundberg

17. januar
kl. 18:00
		

Banko og fællesspisning, Venø Efterskole
(tilmeld. 14/1)

19. januar

kl. 10:00

Højmesse v/ Per Toftdahl

19. januar

kl. 15:00

Afleveringsfrist: Nytårskonkurrence

19. januar		

Udenøs modtagere af VP: Mail eller pr. post?

Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth

21. januar

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Dorthe Brødbæk

Trykning: Jan Bendix a/s

23. januar

kl. 09:30

Formiddagssang: ”De grå synger”, Venø Kirke

24. januar

kl. 18:00

Mad & Film, Børnehuset

26. januar

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

Korrektur: Marianne Pedersen

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 februarudgave er hos
vores læsere den 29. januar.
/ VenøPosten – Red.

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)

