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“BESØGSVENNER”

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 Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,
dorthe.broedbaek@gmail.com
Kontaktperson og sekretær
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
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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SOMMER
”Sommer” er et frit efternavn, hvilket vil sige, at du mod betaling kan få lov at
ændre dit efternavn, for derefter at kalde dig selv hr., fru eller frk. Sommer.
Engang, hvor jeg var lidt træt af min ”besværlige” familie overvejede
jeg for sjovt at skifte navn. På det tidspunkt arbejdede jeg som kordegn i
København. Det er kordegne, der laver navneændringer, så navneændring
lå nok mere lige for hos mig end hos de fleste - i hvert fald at lege med
tanken. Så jeg sad og kiggede navnemulighederne igennem (der er mange).
Jeg kom frem til, at jeg fremover ville hedde Sol Sommer. Nej… hvad med
Solsikke Sommer? Nej nu vidste jeg det, jeg ville hedde Sol-sikker Sommer!
Mens jeg sidder og skriver det her, regner det, og om få dage er det sommer.
Og jeg har fortrudt en lille smule, at jeg ikke har ændret mit navn. Tænk at
hedde Sol-sikker Sommer lige nu. For hvem der blot kunne være sikker på
sol denne sommer. Ja hver en sommer. Og dog elsker jeg at bo i Danmark,
hvor vi altid kan få os en god snak om vejret, vi ved aldrig, hvad vi får, men
håber, gør det fleste af os nok. Håber, i hvert fald når vi ikke skal på rejse til
de varmere lande.
Tanken om navneændring er kun for sjov, men ønsket om sol i sommeren
er ikke. Alle ved vel, hvorfor de ønsker sig det, og dog sætter vi sjældent ord
på det, så nu vil jeg låne nogle ord fra sommersalmen: ”Solen stråler over
vang” (Carl Joakim Brandt, 1864) - 5. vers lyder sådan her:
”Sving dig derfor sjæl i sky - Kast kun af al sorgen - Herrens miskundhed er ny
- Over dig hver morgen”.
”Sving dig derfor sjæl i sky, Kast kun af al sorgen”. Det er netop billedet,
at når solen skinner, så har vores sjæl lettere ved at svinge sig i sky - være let
og flyvende, være glad. Det er lettere at kaste vinterens mørke og tunghed
af sig, når solen lyser vores sind op. I virkeligheden er det ikke en sol-sikker
sommer, vi håber på, det er, at vores sjæl kan svinge sig i sky. Det er, at vi
kan kaste sorg og mørke, det mange af os forbinder med vinteren, fra os. Og
jo, for mange af os, kommer de himmelske flyveture lidt lettere med lyset,
varmen og i solskinnet.
Men salmen vil mere end det. Den vil, at vi får øje på, at den glæde
sommersolen bringer med sig, netop ikke alene handler om sol eller ej. Den
handler om den måde Gud er der for os, i os og omkring os. Og vores måde
at tage imod det på, Han kommer med. Sidste vers i salmen lyder:
”Sig ham tak for stort og småt, livets rige gåde; Bed ham bønlig, du må blot
skønne på hans nåde!”
En solsikker sommer er det, de fleste drømmer om i vores land. Og dog
ved vi godt, at hvis vi havde boet i de varmere lande, så havde vores sommer
været sikret solskin, alligevel foretrækker de fleste af os den frodighed, som
sommerregn og de lavere temperaturer fører med sig.
”Sving dig derfor sjæl i sky” - er det vi egentlig ønsker, langt mere end en
solsikker sommer. Og en sjæl, der svinger i sky, er langt tættere på, når vi
begynder at sige tak og skønne på Guds nåde.
Måske jeg skulle ændre mit navn til Sky Svingende Sjæl?
/ Trine Parbo

VENØ SOGN
PILGRIMSVANDRING
Søndag den 20. juni kl. 19:00 er der pilgrimsvandring på Venø med præsterne Jan Bjerglund og Trine Savannah Parbo. Pilgrimsvandringen er et fælles arrangement for menighederne i Resen/Humlum og på Venø. Mødested:
Venø Kirke.
Solnedgangsmusik
Den 1. juli kl. 21:00 begynder årets række af solnedgangskoncerter med
en koncert med Koret Occasione, som før har gæstet Venø Kirke. Vel mødt!
Præstefrie søndage
I efteråret vil Menighedsrådet, når Coronasituationen tillader det, lave forsøg
med arrangementer i kirken på de søndage, hvor der ikke er planlagt gudstjenester. Forsøget vil strække sig hen over vinteren. Har du forslag til, hvad
der kunne ske i kirken på en sådan søndag, så tøv endelig ikke med at kontakte Menighedsrådet på mr@venoe.dk.
Provstesyn
Den 28. april blev der afholdt provstesyn af kirken, kirkegården og præstegården. Provsten og hendes medfølgende arkitekt fandt kirken og kirkegården i rigtig god stand, mens præstegården er i fornuftig stand.
Der skal laves udluftning under tagsten i våbenhuset for at afhjælpe de
fugtproblemer, der er der. Der ligger nogle gamle affekter på loftet over
kirken, som skal fjernes, og der skal etableres gennemtræk, igen af hensyn til
fugt. Desuden er der nogle tagsten, som skal understryges. Præstegården er
ved at blive saneret for skimmelsvamp, og der er lagt i støbeskeen til en ny
tilbygning, som erstatning for den eksisterende.

Dagsordner og referater
Fremover vil dagsordner og referater hænge på en whiteboardtavle i
toiletbygningen ved kirken. Der er
ganske simpelt for lidt plads i skabet ved indgangen til kirkegården.
Orlov
Inge Dehnfeld Mortensen er bevilliget orlov fra Menighedsrådet i tre
måneder. Hanne Nielsen er indkaldt som suppleant. Menighedsrådet er glade for at kunne trække
på Hanne og hendes store erfaring
med menighedsrådsarbejdet.
Undskyldning
Der skal lyde et stort undskyld til
alle, der gik forgæves til gudstjeneste kl. 10:00 søndag den 23.
maj. Der var desværre sket en
beklagelig fejl under indtastning
af tidspunktet i kirkekalenderen fra
undertegnedes side.
/ Venø Menighedsråd
– Dorthe Brødbæk

Ny tilbygning til præstegården
Den eksisterende tilbygning er i så dårlig stand, at den skal rives ned og
erstattes af en ny tilbygning. Menighedsrådet har taget de første spæde
skridt og har nedskrevet ønsker til tilbygningen. En ny tilbygning skal gerne
indeholde et bryggers og et ekstra værelse til den private del af boligen.
I den offentlige del ønskes et stort præstekontor med mødelokale, et lille
tekøkken, et toilet og et teknikrum. Der ønskes separate indgange til samt
mulighed for at lukke af mellem den offentlige og den private del, så præsten
har mulighed for at holde den private del af boligen privat.
Næste skridt er at kontakte en arkitekt samt budgetlægning.
Menighedsrådet forventer, at selve byggearbejdet påbegyndes i foråret
2022.
/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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DET SKETE
VENØBOENS HJØRNE
Naturpark på Venø
VenøBoen har tidligere i VenøPosten fortalt, at vi finder det rigtig interessant og et
kæmpe plus for ikke alene Venø, men for
hele Struer Kommune, hvis en Naturpark på sydenden
af Venø bliver en realitet.
Derfor har vi haft et møde med Hans Peter Jensen,
da det som bekendt er Bente og Hans Peter på
Sønderskov, der er lodsejere på det aktuelle areal. Vi
fik ved mødet bekræftet, at lodsejerne også gerne ser
projektet gennemført.

Foto: Peter Bjerre

Vi er ikke blevet mindre begejstrede, efter at have nydt
udsigten til et fantastisk fugleliv i den store ferskvandssø,
som dækker et stort areal ud mod østkysten, der ligger
både på Sønderskovs og flere andre lodsejeres matrikler i området. Efter hvad vi har fået oplyst, er søen ikke
navngivet endnu, men der er emner som ”Søndersø”
eller ”Møgelsø” på tale.
Efterfølgende har vi holdt møde med Jakob
Bisgaard, direktør ved Struer Kommune, med det formål
at tilkendegive, at vi har en stor interesse i dette projekt.
Her drøftede vi andre indgangsvinkler til, hvordan
forhandlingerne kunne sættes i gang igen.
Vi følger op på sagen, og håber på et lykkeligt udfald
for alle parter.
Gratis færge
Det er i skrivende stund ikke vedtaget politisk, om der
skal være delvis gratis færge i sommeren 2021.
Vi har været i dialog med overfartsleder Charly
Clemmensen om muligheder for gratis færgeperioder,
udover, hvad der eventuelt måtte komme fra politisk
side.
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Det vi går efter, er en gratis periode for al privattransport i perioden den 16/8 - 30/9. Vi vurderer, at der i
forvejen er mange danskere, der vælger at holde ferie
i Danmark i højsommerperioden, så hvis vejrguderne
er med os, så skal der nok komme rigeligt med turister i
den periode, også selvom de skal betale for færgen.
Seniorbofællesskab
Vi mødtes med Lejerbo igen lige før Kr. Himmelfartsferien. Lejerbo regner på antal og størrelse på husene, husleje m.m., og de er klar på at søge om støtte til projektet
ved udgangen af juni 2021.
Nybyggeri har ikke gunstige vilkår lige nu, hvorfor
vi har sagt, at vi godt kan strække projektet 1-2 år
inden igangsættelse, dog har vi opfordret Lejerbo til at
kontakte lodsejer nu og sikre sig køb af grunden, så vi
ikke risikerer, at grunden bliver solgt til anden side.
Cykelskur ved færgen
Struer Kommune har rykket Kystdirektoratet for svar på
ansøgning om tilladelse til opførelse af cykelskur, som
en tilbygning til eksisterende læskur/toiletbygning ved
færgen.
Kystdirektoratet har brugt Corona og hjemmearbejde som begrundelse for, at de desværre har en lang
behandlingstid, og for at sagen vil få en korrekt behandling og afgørelse, må behandlingen ske, når det bliver
Struer Kommunes tur i køen af ansøgninger. Derfor kan
Kommunen desværre ikke sige noget om, hvornår de
forventer, at cykelskuret bliver opført. Efter forhåbentlig
godkendelse fra Kystdirektoratet, skal der også søges
landzonetilladelse fra Miljøafdelingen.
Det er ærgerligt med de lange udsigter til en afgørelse, da vores pæne nye cykler bestemt ikke har godt
af de vejrforhold,
de udsættes for
på sydenden af
Venø, men det er
desværre de vilkår,
vi må forholde os
til.
/ VenøBoen
– Annette Friis

Foto: Preben Friis

DET SKER
VUF PÅ VENØ!
Efter masser af positiv feedback på mit
opslag på Facebook; om nogen har lyst
til at være med til en månedlig aften
med aktiviteter for store og små - kaster
vi os ud i det. Alice Frederiksen og jeg
er i gang med at lave et program for det
næste halve år. Konceptet er indtil videFoto: Ane Kathrine Thorgård
re som følger: “VUF – Venøs udviklende
fællesskab”.
Alle på øen kan deltage – både fastboende og sommerhusejere. Ingen
aldersbegrænsning, men nogle aktiviteter egner sig måske mest til bestemte
grupper, men man bestemmer helt selv. Meningen er, at vi skal kunne mødes
på kryds og tværs og lave/lære noget sammen.
Der er ikke kontingent eller fast tilmelding. Man kigger på programmet
og vurderer, om det er noget man har lyst til at være med i og melder sig
derefter til måned for måned. Der kan være begrænsede antal pladser, i så
fald oplyses det forinden.
Der må forventes en udgift til materialer, denne fastsættes af underviseren inden den konkrete aften, og der kan blive behov for at korrigere prisen
i løbet af arrangementet. Underviseren får ikke penge for sin deltagelse eller
forberedelse, men udelukkende for materialer.
Der er en aktivitet hver måned, ugedagene skifter, og tidspunktet kan
også variere afhængig af aktiviteten.
Undervisning eller tilrettelæggelse skiftes vi til. Alice og jeg har en lang
liste over planer og idéer, og vi ønsker på ingen måde at udelukke nogen,
men vi ved jo ikke, hvad alle går og gemmer på af talenter, så kom gerne til
os og sig til, hvis du har lyst til at stå for en aktivitet.
Det endelige program for det næste halve år bringes i VenøPosten. Første
aktivitet er den 17. juni kl. 18:30 på Havstokken: Lav dit eget urtesalt
og måske urtesukker og derefter let bålmad (men spis hjemmefra). Vi mødes
i Venø Urtehave og hører lidt om de forskellige urter, plukker i haven, i hegnet, på marken og stranden og går til børnehuset, hvor vi laver hver vores
yndlingssalt, som vi får med hjem.
Derefter laver vi bål, eksperimenterer lidt med mad og krydderurter og får
snakket sammen om, hvilke aktiviteter vi gerne vil lave fremover. Pris ca. 50
kr. pr. person. Tilmelding senest 12. juni på SMS til 51 92 97 38.
/ Ane Kathrine Thorgård – Havstokken 16

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

Tirsdag-søndag fra kl. 11:30-14:00
samt aften fra kl. 17:30-21:00
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

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38
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DET SKETE
Færgetrafik
i april

2021
2020
Passagerer............. 17.962......11.626
Personbiler................9.990........ 7.064
Busser............................ 344............174
Lastbiler........................ 186............148
Gods (tons).................. 590............332
Cykler............................ 530............420
Campingvogne.............18.................3

BØRGE MIKKELSEN
23. oktober 1929 – 29. april 2021
Børge kom til Venø, da han bosatte sig her sammen med Kirsten Venø Knudsen i 1985 efter
sin pensionering. Børge var uddannet lærer i
København og virkede først på Salling og så i to
omgange på Grønland med en gerning ved Den
Grønlandske Kostskole ved Skibsby ind imellem.
Børge var som lærer afholdt og respekteret
for sin store (historiske) viden og gode humør.
Privatfoto
Han var god til at fortælle historie og bibelhistorie
og kunne også detaljerne. Han havde øje for de
elever, der behøvede ekstra hjælp og støtte. Familien har på ture og rejser
nydt godt af Børges historiske viden og blik for detaljer.
Som pensionist prøvede han sammen med Kirsten kræfter med avl af
kaniner, kompostorme og får. Han passede hus og have, mens kræfterne var
til det. Han elskede at læse og det gerne i udestuen. Børge elskede sol og
varme og nød de vintre, som blev tilbragt på den spanske sydkyst. Her nød
han udsigten til dagliglivet fra lejlighedens altan og et godt glas rødvin.
Børge efterlader sig Kirsten, to døtre, børnebørn og oldebørn.
Æret være Børges minde!
/ Carl-Gustav Christensen (svigersøn)

Storålam er på midlertidigt ophold
(afgræsning) hos Claus Nyby, Nørskovvej 10
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Foto: Preben Friis

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

“BESØGSVENNER”
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TAK
Anders Madsen, Havstokken 9B døde i begyndelsen af maj. Solveig Nielsen
takker for venøboeres opmærksomhed i forbindelse med Anders død og
bisættelsen.
Solveig fortæller, at Anders aske efter hans ønske er spredt i Limfjorden.
/ VenøPosten – Red.

DET SKER
SOMMER I VENØ GALLERI
Sommeren er lige om hjørnet, og i galleriet forbereder vi sommerudstillingen.
Anne Hennig-Olsen er på fotoet afbilledet med sine mange krus og
udvælger de helt rigtige former og farver til udstillingen.
Hvad man ikke kan se på billedet, er Annes smukke skåle og kæmpestore
krukker med den fineste dekoration. Anne eksperimenterer med udsmykningen af sine værker. Der er altid noget nyt. Det bliver aldrig kedeligt at se
på.
Laila Thirup og jeg har vores akvareller, malerier og grafiske værker på
væggene - også her er nyt. Jesper Sands smykker kan stadig ses og prøves.
Jeg håber, I kigger indenfor i løbet af sommeren og tag gerne jeres
gæster med.
I galleriet vil I oftest møde mig, men Anne Hennig-Olsen vil også være
her. Galleriet er åbent juni, juli og august - næsten alle dage fra kl. 11–16,
www.veno-galleri.dk.
/ Venø Galleri – Lis M. Jensen

Foto: Lis M. Jensen

FÆLLESSPISNING SKT. HANSAFTEN
Venø Havnecafe og Kiosk inviterer til fællesspisning Skt. Hans aften onsdag
den 23. juni kl. 17:30.
Vi tænder grillen og byder på pølser/kylling med lækkert tilbehør. Pris:
100 kr. pr. kuvert. Tilmelding i cafeen eller SMS til 23 95 34 97 senest den
21. juni.
Vi håber på godt vejr, så vi både kan være ude og inde. Vi glæder os til at
se jer.
/ Venø Havnecafé og Kiosk – Claus Lund Jensen og Dorte Sauer

SKT. HANS BÅLET PÅ HAVNEN
Velkommen til bål på Venø Havn onsdag den 23. juni kl. 20:00.
/ Venø Havn – Mette Jaffke
FRANSK KULTUR
Nu genoptager vi kulturarrangementerne fredag den 11. juni
kl. 18:00 i Børnehuset. Alle er
velkomne!
Tilmelding senest den
7. juni på SMS til Flemming
Damgaard, tlf. 27 29 66 00 eller
Erling Roseth, tlf. 23 92 29 05.
/ Venø Børne- og Ungdomshus
– Erling Roseth

Arkivfoto: Preben Friis
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DET SKETE
FIBERNET
Energistyrelsen har
netop udsendt en
pressemeddelelse
om, at Bredbåndspuljen 2021 er åben for ansøgninger om tilskud til etablering
af bredbåndsforbindelse til ejendomme, der maksimalt har adgang
til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s
upload.
Energistyrelsen har kortlagt
hvilke adresser, der er omfattet af
ordningen – se
https://bredbaandspulje.ens.dk.
Som det fremgår af kortet
nedenfor, er de fleste adresser i
Venø By ikke tilskudsberettiget,
da man allerede i dag kan få en
internetforbindelse, der er bedre
end kravet for tilskud.
På baggrund af omtalen i
januar- og februarudgaverne
af VenøPosten, har VenøBoen
modtaget henvendelse fra en del
interesserede venøboere om at
få en bedre internetforbindelse.
VenøBoen har derfor kontaktet
Jysk Energi for at høre om mulighederne for at etablere fibernet på
Venø – både til adresser med og
uden tilskud.
I skrivende stund afventer vi
en tilbagemelding fra Jysk Energi,
men så snart vi hører nærmere,
informerer vi her i VenøPosten.
/ VenøBoen
– Søren Lang
Hindkjær
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Debat
TONEDØVHED
Evaluering af
Tonedøvhed er vist det bedst beskrivende
planloven m.v.
ord for de statslige embedsmænds eva2021
luering af Planloven, som skal til politisk
drøftelse i løbet af efteråret.
Planloven er den lov, der bl.a.
har til formål at give kommunerne
råderum og nye udviklingsmuligheder i
lokalområderne.
Planloven rummer allerede i dag
rammer for arealbenyttelse på småøerne.
Det er først og fremmest Planlovens
begrænsninger i forbindelse med den
generelle kystbeskyttelseslinje og strandbeskyttelseszonen, der på ubegribelig vis begrænser ø-udvikling.
Tonedøvheden hos embedsmændene i Plan- og Boligstyrelsen viser sig
ikke mindst i udsagnet:
”Bolig- og Planstyrelsen og Miljøministeriet vurderer, at muligheden for
bl.a. at ibrugtage overflødiggjorte bygninger samt små yderligere tiltag, som
fx opførelse af en lille grøntsagsbod ved siden af eksisterende café på den
enkelte ø, på den ene side vil kunne understøtte den efterspurgte udvikling,
som de særlige småø-regler har til hensigt at imødekomme. På den anden
side står hensynet til påvirkningen af kystlandskabet og naturpåvirkningen,
og det vurderes, at yderligere lempelser af reglerne for kyst- og naturbeskyttelse på mindre øer ikke vil kunne gennemføres uden konsekvens for kystlandskabet på den enkelte ø og må forventes at kunne føre til øget behov for
kystbeskyttelse.”
(https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/evaluering-af-planloven).
Med udsagnet synes styrelsen at tillægge øboerne og deres hjemkommuner motiver, der handler om at ødelægge miljø og kultur på småøerne
gennem opbygning af ferielande eller beboelser, som vi ser dem langs de
østdanske strandveje.
Siden 2013 har tre ministre af forskellig partifarve besøgt Venø og ved
selvsyn konstateret, at Planloven begrænser både bosætning og erhvervsudvikling uden konsekvens for kystlandskabet.
Sammenslutningen af Danske Småøer har igennem årene foreslået, at når
kommune, lodsejere og beboerforeninger forenes om udvikling, så skal det
være muligt.
Der synes i embedsværket fortsat at være en overbevisning om, at de ved
bedre end de lokale, hvordan lokalsamfund bør udvikle sig.
Vi må håbe, at landspolitikerne gør op med embedsværkets vrangforestillinger, når beslutninger om Planloven igen kommer på dagsordenen.
Forhåbentlig vil Struer Kommune fortsat støtte Venøs udviklingsplaner og
opgøret med rigiditeten i og administrationen af loven.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13
Marts 2021

DET SKER
”EN SOMMERAFTEN PÅ VENØ”
Arrangørgruppen bag Venø Festival besluttede
som bekendt allerede før jul, at Venø Festival som
en konsekvens af Corona også i 2021 ville få et
andet format end den oprindelig festival i 2019
over flere dage.
Nu er formatet landet på en model, der kan
holde sig inden for de restriktioner, der ligger fast for sommerens koncerter,
og vi kan løfte sløret for ”En sommeraften på Venø” version 2.0.
“En sommeraften på Venø”, som løber af stablen lørdag 24. juli, er en
eftermiddag og aften i vandkanten med fire navne - store og små - fra den
danske musikscene. Alle med noget på hjerte og med forskellige musikalske
udtryk.
“En sommeraften på Venø” er også all inclusive og det betyder, at billetten også omfatter middag og fri fadøl. Maden bliver lavet med stor kærlighed
og kreativitet og af gode, lokale og så vidt muligt økologiske råvarer.
Som noget nyt afholdes arrangementet på Firbjergsande, hvor vi også
håber at kunne skabe tradition for at afholde festivalen, når vi må det igen.
Forhåbentlig fra 2022.
Billetsalget begynder den 4. juni kl. 10:00 på www.venoefestival.dk.
Programmet offentliggøres på hjemmesiden inden længe.
/ Venø Festival – Marie Jørgensen

KARTOFFELTUREN
Mandag, onsdag og fredag leverer
Nørskov nye kartofler til Struer og
omegn. Vi søger chauffør til tre
timers morgen/formiddagskørsel.
Interesseret? Kontakt undertegnede på tlf. 40 31 83 02.
/ Pip Thoustrup, Nørskovvej 15

Foto: Jan Bendix

SAMARBEJDE OM VENØ FESTIVAL
VenøBoen og Venø Festival har i løbet af foråret
været i dialog om mulighederne for at blive én
forening efter at forslaget blev rejst på VenøBoens generalforsamling i november 2020.
Gruppen med repræsentanter fra både
VenøBoen og Venø Festival har sammen set på
en række forskellige organisatoriske løsninger i løbet af foråret,
men er nået frem til at lade de foreningsmæssige strukturer
forblive, som de er i dag - altså som to forskellige foreninger
med hver sin økonomi og struktur.
Til gengæld har arbejdet og dialogen medført begyndelsen
på et tættere samarbejde, hvor VenøBoen og Venø Festival fremover vil
mødes fast et par gange om året, for at udveksle viden, idéer og i det hele
taget sparre med hinanden, der hvor det giver mening.
Venø Festivals formål er stadig at lave en festival, som kommer øen til
gavn dels i kraft af tiltrækning af børnefamilier og turister generelt, men også
at sætte Venø på landkortet og helt konkret fortsat at uddele donationer af
et eventuelt overskud til gavn for Venø og Venøs beboere.
Både VenøBoen og Venø Festival ser frem til samarbejdet!
/ Venø Festival og VenøBoen – Sidsel Munkebo Hansen og Søren Lang
Hindkjær

BOLIGER TIL SALG
- Havstokken 14
Pris: kr. 2.195.000
Boligareal: 120 m2
- Lønningen 7
Pris: kr. 945.000
Boligareal: 73 m2
Se nærmere på: edc.dk.
/ Patrick Krarup Rasmussen
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk
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DET SKETE

Foto: Venøsund Færgelaug

2021 BLIVER ET TRAVLT ÅR
FOR VORES GAMLE FÆRGE
Vi har for nylig været på bedding
i Agger og er lige nu indsat som
afløser for Venø Færgen, som har
fået en maskinskade. Det er så
syvende gang i løbet af et år, hvor
der har været brug for Venøsund
som ”Venøs Livline”.
Der ligger allerede nu 26 sejladser på vores aktivitetsplan. For
tredje år gennemfører vi Natur- og
Kultursejladserne til Oddesund og
Venø med elleve afgange planlagt
med faste afgange fra Struer og
Tambohus onsdage og tirsdage fra
den 30. juni til 4. august. Man vil
også kunne stige ombord fra Venø
Havn.
Turene varer seks timer med
sejlads, fortælling, rundvisning og
frokost. Pris: kr. 450.- inkl. frokost
og medlemskab af Venøsund
Færgelaug (kr. 200,-).
Man vil kunne stå på i Venø
Havn efter nærmere aftale.
Se mere på https://gotour.dk/
product/view/id/30681.
90 års fødselsdag
Venøsund er bygget på Struer
Værft i 1931 bliver 90 år i år. Færgen blev indregistreret som P792.
Venøsund Færgelaug overtog
Venøsund for 10 år siden. Det må
vi fejre, og vi arbejder på sagen p.t.
/ Venøsund Færgelaug
– Bjarne Tingkær Sørensen
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MAND OM BORD
I maj kunne cyklende, gående og kørende
venøboere, møde nyt ansigt og person på
færgedækket. Den nye færgefører er Per
Christensen (foto), som VenøPosten har talt
med.
Per er 36 år, gift og har to børn på henholdsvis 4 og 5 år, familien bor i Harboøre.
Gennem mere end 18 år har Per, med
udgangspunkt i Thyborøn, været på havet
som fisker og ind i mellem som skibsfører på
et entreprenørskib, der har gennemført graveFoto: Jan Bendix
arbejde inden- og udenfjords.
Per har gennem flere år haft ansøgning
inde hos Venø Færgefart, og nu kom så åbningen til vores korte, men
livsvigtige overfart. Vi byder velkommen og ser frem til Pers vigtige rolle i
venøboernes og vores gæsters dagligdag.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Claus Lund Jensen

Foto: Claus Lund Jensen

DE TAGER SLÆBET
Måske er det ikke alle venøboere, der tænker over det. Venø Havn er - venligt
skrevet - ”en brugt havn”. Fra mange sider arbejdes der på udvikling af havnen, så nuværende og forhåbentlig mange nye brugere kan få endnu mere
fornøjelse af livet på og omkring havnen.
Gennem flere år har et hold af ældre, garvede og interesserede venøboere taget deres tørn med den helt nødvendige vedligeholdelse og rengøring
af havnens anlæg. Det drejer sig om ”tirsdagsholdet”, der på ugentlig basis
kaster sig ud i de mangeartede opgaver.
Havnekioskens Claus Lund Jensen havde fotografiapparatet ved hånden
en af tirsdagene i maj.
Her havde holdet fået assistance til den mere dybdeborende og våde del
af vedligeholdelsesarbejdet. Venø Havns beliggenhed gør det ikke nemmere
for havnen selv, men det er beliggenheden til gengæld for sandets flytning
langs havbunden, så indsejlingsmulighederne begrænses. I år var det således
tid til oprensning og uddybning langs sejlrenden og i selve havnen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

GENERALFORSAMLINGER
GIF GENERALFORSAMLING 2021
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik- og
Idrætsforening mandag den 21. juni kl. 19:30 i Venø
Havnecafe og Kiosk.
Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden www.venoe.dk/foreninger/venoe-gymnastik-og-idraetsforening.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
den 14. juni. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens
Chr. Brødbæk, Ingrid Korsgård, Jette Hansen, Jacob Thorgård og Dorte
Sauer). Jette Hansen modtager ikke genvalg.
Vi glæder os til at se jer.
GIF og Coronaen
Vi glæder os over den delvise genåbning af landet, hvilket betyder, at fitnesslokalet igen kan benyttes af medlemmer efter gældende retningslinjer.
Vi håber også på godt og stabilt vejr, så der for alvor kan komme gang i
havkajaksejladsen. Indtil videre begrænser vi brugen af saunaen til ”Saunalaugets” medlemmer. Badminton og yoga venter vi med at sætte i gang til
august/september. Ønsker du medlemskab af fitness eller Sauna-laug så
kontakt Anne Thusgaard, tlf. 29 87 39 70 eller Dorte Sauer, tlf. 23 95 34 97
(gif@venoe.dk). God sommer til alle.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

VENØ HAVN GENERALFORSAMLING 2021
I overensstemmelse med ændrede vedtægter
vedtaget i fjor er alle myndige personer med folkeregisteradresse på Venø i år for første gang i en
årrække inviteret med til at deltage i årets generalforsamling. Alle førnævnte har stemmeret.
Den afholdes torsdag den 3. juni kl. 19:30 i Havnehuset.
Dagsordenen er postomdelt og inviterer alle interesserede til deltagelse
og orientering om planerne for udvikling af Venø Havn.
/ VenøPosten – Red.

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.
Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Preben Friis
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DET SKETE
ER DU MEDLEM
AF VENØBOEN?
Beboerforeningen
VenøBoen arbejder
bl.a. med:
• At sikre god færge- og busforbindelse til fastlandet
• Venøs hjemmeside www.venoe.dk
• Udviklingsplan for bosætning,
erhverv og turisme
• Udgivelse af VenøPosten sammen med Venø Menighedsråd
• Årlig strandrensning
• Gratis venoe.dk mailadresser til
medlemmer
• Regelmæssige møder med
Struer Kommune
• Repræsenteret i Lokalområdeudvalget for Struer Kommune
• Medlem af Sammenslutningen
af Danske Småøer.
Det årlige kontingent er kr. 125,pr. person. Både fastboende, sommerhusejere og venner af Venø
kan være medlem af VenøBoen.
Kunne du tænke dig at støtte
foreningen, så send en mail til
annette@venoe.dk med oplysning
om navn, adresse på Venø samt
din mailadresse.
Kontingentet bliver opkrævet
i august måned, så er du allerede
medlem, skal du ikke gøre noget.
/ VenøBoen – Annette Friis
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VANDMÅLING, VEDLIGEHOLD
OG URENHEDER
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø
Vandværk den 27. maj. I modsætning til de foregående år var der i år ”stor” tilslutning til vandværkets generalforsamling, idet hele fire forbrugere mødte op. Annette Friis blev valgt til
dirigent og styrede slagets gang på sikker vis.
Formanden, Dennis Borbjerggaard, nævnte i sin beretning, at den årlige
aflæsning af de fjernaflæste vandmålere hos alle forbrugere stadig fungerer
upåklageligt. Det tager en god time at køre rundt på Venø og få alle aflæsningerne indsamlet. Derudover blev det nævnt, at hele udpumpningsdelen
på vandværket vil blive udskiftet til efteråret, da de nuværende pumper
efterhånden er 20 år gamle. Og endelig nævnte formanden, at enkelte
forbrugere har oplevet urent vand.
Det er vigtigt, at vandværket informeres, hvis der opleves urenheder, så
det kan undersøges nærmere, om det skyldes urenheder fra ledningsnettet
eller fra forbrugerens egen installation. Vandværket får foretaget regelmæssige prøver både i boringer, på vandværket og på ledningsnettet og
resultaterne kan følges på hjemmesiden.
Kassereren, Søren Lang Hindkjær, gennemgik regnskabet for 2020, som
endte med et underskud på kr. 54.696 efter afskrivninger, hvilket er som
forventet pga. ekstraordinære store udgifter i 2020 til udskiftning af filtermateriale og eftersyn og rensning af rentvandstanken.
På valg til bestyrelsen var Christian Dehnfeld Mortensen og Søren Lang
Hindkjær, der begge blev genvalgt. Som suppleant blev Anders Ulfkjær genvalgt. Derudover består bestyrelsen også af Villy Christensen, Kjeld Jensen og
Dennis Borbjerggaard.
Er der spørgsmål, kan vandværket kontaktes på vand@venoe.dk.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

UÆNDREDE MULIGHEDER
FOR LAG SMÅØERNE
LAG Småøerne kan fortsat støtte ø-udviklingsinitiativer efter udløb af indeværende programperiode 2014-21. Det oplyste formanden Søren
Noes, Hjarnø, på årets generalforsamling i Odense i maj. På generalforsamlingen nyvalgtes Kirsten Sydendal, Fejø, til bestyrelsen. Den særlige ordning
for øer med fiskerierhverv, FLAG, varetages fortsat af LAG Småøerne efter
ændringer i finansieringsgrundlag og afledte vedtægtsændringer.
De formelle beslutninger betyder i praksis, at der sammen med
Landdistriktspuljen er rigtig gode muligheder for at opnå økonomisk støtte
til gennemførelse af lokale udviklingsinitiativer både som privat erhvervsdrivende og almene foreninger.
Læs mere om mulighederne og eksempler på støttede projekter på
http://lag-smaaoerne.blogspot.com.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

DET SKER
PROGRAM FOR ØHAVNE
Igennem det seneste år har LAG Småøernes projekt: ”Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og
udvikling hos småøerne” inddraget seks udvalgte
øer i et udviklings- og netværksarbejde.
Nu begynder resultaterne af projektet ”at smitte af” på de øvrige ø-havnes
muligheder. På LAG’s havnemøde i maj, hvor alle ø-havne var inviterede,
gjorde projektdeltagere status og fremlagde eksempler på idéer, som kan
være til nytte på kryds og tværs mellem øerne.
Til juli forventes afrapportering fra de konsulenter (LabLand), der har
været til rådighed for udviklingsarbejdet. Rapporten vil dels være et idékatalog, som alle kan have nytte af og dels en erfaringsopsamling.
Et konkret resultat, som allerede nu er taget i brug, er småøernes optagelse i den såkaldte ”Havneguide”, der udgives af Foreningen af Lystbådehavne
i Danmark (FLID). Her får småøernes havne en særbehandling/platform, som
er med til at profilere ø-havnene, og som kan stimulere lysten til ø-hop blandt
lystsejlere. FLID oplyste på mødet, at der er ved at ske et generationsskifte
blandt lystbådejere, så det i stigende grad er børnefamilier, der benytter
denne feriemulighed.
Havnemødets indhold er udførligt dokumenteret og kan findes på
http://lag-smaaoerne.blogspot.com.
/ VenøPosten – Red.

“HAVET” OMKRING VENØ
Søfartsstyrelsen har i marts udgivet: Havplanredegørelse. Redegørelsen
lægger rammer for blandt andet emner som vedvarende energi, natur- og
miljøbeskyttelse, fiskeri og akvakultur, råstofudvinding, transport og landindvinding. Der er således tale om udstikning af rammer for ikke mindst de
kommunale planlægningsmuligheder. VenøBoens repræsentant i Lokalområdeudvalget, Annette Friis, har bragt emnet på dagsordenen for udvalgets
kommende møde. Formålet er at få indtryk af de politiske holdninger til redegørelsen og dens konsekvenser bl.a. for Venø.
Figuren er et udsnit af redegørelsens registreringer om Venø.
/ VenøPosten – Red.

Kom med til FOLKEMØDE
på Fur-færgen !

Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer sammen med Færgesekretariatet og Fursund Færgeri til
folkemøde

HVOR:

Branden færgehavn og
Limfj
fjo
orden

Tilmelding er nødvendig!
Kontakt Lise Sørensen på
ls @ danske -smaaoer. dk

HVORNÅR:

17. juni 2021
kl. 12 - 15

Debatdeltagere:
Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer
Lennart Damsbo Andersen, folketingsmedlem (S)
Signe Munk, folketingsmeldem (SF)
Marie og Kenneth Ladefoged Andersen, Furboere
Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet
Anne-Marie Mortensen, Overfartsleder Fursund Færgeri

FOLKEMØDE
PÅ FURFÆRGEN
Det traditionelle
politiske Folkemøde på Bornholm afvikles i år, som
en række decentrale arrangementer rundt om i landet. Sammenslutningen af Danske Småøer m.fl. har
valgt at gennemføre sine debatter
på FUR-færgen med emnerne
”grønne færger” og ”godt ø-liv”.
Mødet finder sted torsdag den
17. juli i tidsrummet kl. 12-15.
Man kan være med både fysisk og
online. Det første kræver tilmelding
senest den 9. juli. Læs mere om
program og praktik for FUR-færgeFolkemødet på
www.danske-smaaoer.dk.
Venø er repræsenteret ved
overfartsleder Charly Clemmensen,
der på video fremlægger sit syn
på og erfaringer fra arbejdet med
”den svagt grønne Venø Færgen”.
/ Venø Posten – Red.
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HAVEN PÅ VENØ
UKRUDT OG RABARBERHØST
Når man etablerer en køkkenhave på en gammel græsmark, beder man selv om det. Lugning af ukrudt bliver
forårets og sommerens hovedbeskæftigelse. Pastinakker
er langsomme til at spire – de tager ca. 25 dage om at
stikke snuden over jorden. I mellemtiden har ukrudtet
frit slag, så det efterhånden kræver lup og sporhund at
finde en lille pastinakplante. Om jeg orker den massive
lugning eller om pastinakbedet skal hvile i fred, afgøres i
den nærmeste fremtid.
Til gengæld hævner rabarberplanten ukrudtets
hærgen med sine store skyggende blade, så lugning er
hurtigt og nemt i rabarberbedet. Som noget af det første i køkkenhaven er det også muligt at høste rabarber
og være selvforsynende med rabarbertærte. Tærterne
fås i mange variationer. Min favorit er Lone Landmands.
Det særlige ved den er, at der hældes fløde over tærten
inden den bages og det giver en helt særlig lækker
tærte. Jeg bager den lidt varmere end Lone gør. Du må
gøre som du selv lyster.
Rullerenseren beviser sit værd i det massive ukrudtspres, men så længe planterne kun er som små tråde
eller spirer er det for risikabelt. Når den bruges tager
det til gengæld kun et par minutter at luge et usået bed
eller en af gå-rækkerne mellem bedene. Den er helt klart
pengene værd.
Køkkenhavens cyklus er forskellig fra år til år. Det der
strutter det ene år, hænger måske i bremsen det næste
år. Man kan aldrig vide, hvad der bliver en succes. Indtil
videre tegner bl.a. jordbær, salat, løg og solbær til at
være i topform. De okkulte pastinakker og 15 halvdøde
hindbærplanter skal til gengæld opleve mirakler for at
bidrage til høstfesten. Hindbærsnitter har altså lange
udsigter. Så er det godt vi har rabarbertærte. Det skal du
selvfølgelig også have.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgaard

Opskriften er fra bogen Lone Landmands Kager og
gengivet med tilladelse af forfatteren.
Til fyldet skal du bruge:
ca. 400 g rabarberstilke – så tynde som muligt
1 stor dl rørsukker
1 stor tsk kanel
1 spsk mel – med top
2½ dl fløde
Til dejen skal du bruge:
2½ dl mel
5 spsk rørsukker – med top
½ tsk bagepulver
100 g smeltet smør
Sådan – nemt, enkelt og fristende.
Tænd din ovn og sæt temperaturen på 180 °C uden
varmluft. Find en tærteform, der er omtrent 25 cm i
diameter – det er den størrelse, dejmængden passer
til.
Skær dine rabarber i forholdsvis tynde skiver.
Afmål sukker, mel og kanel i en skål – det bliver
godt det her. Vend rabarberstykkerne i sukkerblandingen og lad dem stå.
Find en anden skål og bland mel, sukker og
bagepulver til dejen. Hæld det smeltede smør i
melblandingen og rør det hele sammen til en dej.
Pres dejen ud i din tærteform – dejen er nem at
arbejde med. Den burde have en præmie.
Hæld rabarberstykkerne over og fordel dem.
Hæld fløden over og sæt tærten i ovnen. Bag den
omtrent 40 minutter. Kanten skal være mørkgylden
og sprød.
Serveres lun. Måske med flødeskum, creme
fraiche eller vaniljeis til.

Lone Landmands Kager
af Lone Vitus
Forlag: Det Flydende Forlag
ISBN: 9788797082973
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EN MÅNED MED GANG I!
På efterskolen mærker vi tydeligt, at vaccinationerne
begynder at være rullet ud og de to ugentlige test giver
igen mulighed for at bringe gæster ind i huset og eleverne
ud af huset.
Den 10. maj slog vi dørene op for OPGANG2 fra
Århus, der kom forbi med forestillingen Rottweiler.
Forestillingen er en musikals familiefortælling, der handler
om familie, kærlighed, skilsmisse, krise og livsvalg - og
så indgår der naturligvis et par rottweilere. Eleverne tog
rigtig godt imod forestillingen og de to skuespillere Nikolaj
Rosengreen og Chadi Abdul-Karim.
Den 12. maj bød på temadag med titlen “Køn, ligestilling og mangfoldighed”. Til at hjælpe med at planlægge og afvikle dagen var Pia Rauff Krøyer
fra VIA i Århus. Dagen bød på 4 workshops med oplæg og god tid til samtale
og refleksion.
Uge 20 drog linjerne af sted på årets rejser: Endelig var det blevet tid til
at få afprøvet tilegnede færdigheder og kompetencer! Det blev til tre skønne
ture til Bornholm, til Sydfyn og rundt om Fyn. Både tidligere elever og lokaler
kunstnere og forfattere har hjulpet med at skabe de gode oplevelser - der
kommer film og billeder senere på skolens Facebook og hjemmeside.
Med udsigten til juni går vi for alvor ind i den sidste tid på efterskolen. 10.
klasse har startet deres afslutningsprojekt op, og 9. kl. arbejder hen imod de
få, afsluttende prøver, som skoleåret i Covid-19’s tegn byder på.
Senere på måneden drager linjerne igen af sted på en mindre linjetur,
inden vi slutter skoleåret på efterskolens boldplads med samvær, fællesoplevelser og hygge.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

SÅ LOVLIGT, SOM MULIGT!
Sådan karakteriserede forstander Tage Jepsen det helt specielle skoleår, som
Venø Efterskole gennemlever. Det skete på efterskolens generalforsamling,
der havde samlet ca. 30 medlemmer af støttekredsen.
Her kunne formanden Peter Petersen, Tage og de tilstedeværende glæde
sig over, at skolens pladser er optaget, at elevholdet er ”supergodt”, som
Tage kaldte det.
Både de faglige og økonomiske resultater er flotte. Den nye VENØ10 linje
har vist sig at være den succes, der var tilstræbt og en ekstra oplevelse for de
elever, der har valgt den.
Den forbedrede økonomi og udsigten til et 2021/22 fuldt indtegnet år får
ledelsen til at investere i 5-6 ekstra temadage og udviklingen af ”fremtidens
undervisningslokale”. Lokalet skal inspirere til praktisk arbejde i kombination
med øvrig indlæring.
Niels Haahr blev nyvalgt til bestyrelsen, Alice Frederiksen og Maria
Guggenheim som suppleanter.
/ VenøPosten – Jan Bendix

XXX KALENDERKRYDS XXX
Sæt allerede nu krydser i kalenderen til to af efterårets fællesaktiviteter for venøboere og Venø Efterskole. Den 5. oktober kl. 19:00
genoptages traditionen med Venøkaffe for det nye elevhold, hvor
venøboere, der inviterer til ”hjemmebesøg” kan møde elever fra det
nye elevhold.
Den 11. november kl.
17:30 inviterer Venø Musik, Venø
Menighedsråd og Venø Efterskole
til ”Liv i Højskolesangbogen”.
Det bliver et møde med masser
af sang og fortællinger om dem.
Arrangementet indledes med fællesspisning i Hal 3.
/ VenøPosten – Red.
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2021
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest
den 24. juni
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

Foto: Skafti Halldórson

3. juni

kl. 19:30

Venø Havn generalforsamling, Havnehuset

4. juni

kl. 10:00

Billetsalg åbner til Venø Festival

11. juni

kl. 18:00

Kulturaften, Børnehuset (tilmeld. 7/6)

13. juni

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

17. juni

kl. 18:30

VUF-urtesalt-bålmad, Havstokken 16 (tilmeld. 12/6)

20. juni

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

20 juni

kl. 19:00

Pilgrimsvandring, mødested: Venø Kirke.

21. juni

kl. 19:30

Venø GIF generalforsamling, Havnehuset

23. juni

kl. 17:30

Fællesspisning, Venø Havnecafe (tilmeld. 21/6)

23. juni

kl. 20:00

Sankthansbål, Venø Havn

27. juni

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Trine Parbo

1. juli

kl. 21:00

Solnedgangskoncert ved Koret Occasione

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.

Forudsat myndighedsgodkendelser:
Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 30. juni.

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

/ VenøPosten – Red.

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

Morgenbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

