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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.gamstrup@mail.tele.dk
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

2

AT DRØMME
Der sker – og måske er det altid sådan – at vi har brug for at drømme. Men i
denne her periode har vi måske mere end nogensinde brug for det. Brug for
at tro på vores fremtid. Tro på at vi snart kan få et liv, hvor meget af det vi lige
nu kun kan drømme om, også kan realiseres. Føres ud i livet.
Vi har brug for at drømme, for ikke at falde hen i en opgivende passivitet.
Danmark åbner op, det er små trin på vejen mod en større frihed, en frihed
som vi kan lade inspirere os til at lade vores drømme få frit spil.
For drømme er muligheder.
Drømme er håb.
Og håbet giver livsmod.
”Tro, HÅB og kærlighed”.
Selvom man siger at ”størst af alt er kærligheden”, hvad var så det hele, hvis
håbet var ude? Hvis man sidder i håbløshed? Uden håbet, sygner både troen
og kærligheden hen. Vi har brug for håb. Så vi har brug for drømmene. Ikke
drømme som noget luftigt fantasifuldt, der aldrig bliver til noget – ”jeg ville
ønske jeg vandt en million i Lotto”. Nej drømme som noget vi kan arbejde
frem imod at føre ud i livet. Også gerne store og vilde drømme, som vi er
mest tilbøjelige til at lægge i Guds eller andres hænder, men ikke selv vil eller
tør tage på os. Hvad nu, hvis vi netop alle er kaldet til at være Guds hænder?
Og hvad nu, hvis det er Helligånden, der sår drømmene i os, så vi kan samle
dem op og handle på dem, så livet udvides til noget langt større, end vi kan
forestille os?
Et citat lyder: ”Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at
sove med en myg.” Vi ved det godt, en lille gestus, kan til tider være livsændrende. Hvad så ikke med en stor gestus? Lad drømmene åbne op for de
store gestusser. Hvor stort kan vi drømme?
Der var en mand, der fik den drøm, at han ville stoppe sult i verden. Man
kan le af det, men han troede på drømmen og arbejdede på sagen. Og fordi
han selv troede på sin drøm, så begyndte andre også at tro på den. Han
skabte en fond og fik involveret rigtig mange - selv den amerikanske præsident på den tid. Nej han fik ikke stoppet sult i verden, men fonden eksisterer
stadig og har samlet rigtig mange penge ind, og med de penge fik han ikke
stoppet sult i verden, men han fik stoppet sult i manges verdener.
Det at ændre livet positivt for nogen, er at ændre verden positivt for
nogen. Og håb kan sprede sig som ringe i vandet.
Vi har brug for at drømme, det er vores eget og verdens håb. Og hvem
siger, at du ikke er Guds hænder?
Så hvad er din drøm? Og hvordan vil du handle på den? For selvom vi
ikke kan ændre verden, så kan vi ændre manges verdener, med de drømme
vi fører ud i livet. Det er der et stort håb i. Så drøm og drøm stort.
/ Trine Parbo

VENØ SOGN
RESTRIKTIONER FOR KIRKEN
De gældende restriktioner i kirken gælder fortsat. Det betyder, at der må
være én person pr. 7,5 m2. Derfor må der være højst fem kirkegængere i kirken til en gudstjeneste. Personalet tæller ikke med. Gudstjenesten bør højst
vare i 30 min., der skal holdes 2 meters afstand og bæres mundbind, når
man står op indendørs. Menighedsrådet opfordrer kirkegængere til at bære
mundbind under gudstjenesten. Der synges fortsat ikke under gudstjenesten.
Tilmelding til gudstjeneste
Grundet den begrænsede adgang til gudstjenester indføres tilmelding forud
for gudstjenesterne. Send en sms med navn samt antal personer til Dorthe
Brødbæk på tlf. 51 72 15 64. Dette gøres for, at ingen skal afvises ved kirkedøren. Der vil være tilmelding, indtil andet meldes ud. Der har desværre
været et par tilfælde, hvor der er mødt flere op, end der var tilmeldt, derfor
opfordres alle igen til at tilmelde sig til Dorthe for at være sikker på ikke at gå
forgæves.
Skærtorsdag den 1. april
Som så mange andre ting er også Skærtorsdagsmiddagen udfordret af
restriktionerne om forsamlingsforbuddet. Da der altid har været mange, der
har ønsket at deltage ved dette arrangement, har Menighedsrådet besluttet,
at middagen ikke aflyses, men i stedet konverteres til et arrangement med
lam og kartofler, så snart det kan lade sig gøre at samles med de, der plejer at
deltage.
Det betyder også, at gudstjenesten, der plejer at være i forlængelse af
middagen kl. 20:00, i stedet flyttes til kl. 9:00, hvor der vil være gudstjeneste
ved Trine Parbo. Tilmelding er fortsat nødvendig.

HAR DU IKKE FACEBOOK?
For tiden ændres præmisserne for
at holde gudstjeneste i et tempo,
som overgår VenøPostens udgivelser. Vi informerer herom i gruppen
”Venø Beboerne” på Facebook. Vi
ved, at vi ikke rammer alle og vil
derfor opfordre venøboere, som
ønsker at modtage information på
en anden måde, til at henvende sig
til Sussi Jensen på tlf. 40 83 20 60
eller Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72
15 64.
Vi har indtil videre modtaget en
henvendelse, og det takker vi for,
men har du kendskab til flere, der
ønsker information pr. mail må de
gerne kontakte Dorthe.
/ Venø Menighedsråd
– Inge D. Mortensen

Altergang
Trine Parbo har oplyst, at der er mulighed for at holde Corona-sikker altergang. Menighedsrådet har besluttet, at der ved højmessen den 7. marts
kl. 10:30 og gudstjenesten den 1. april kl. 9:00, er mulighed for altergang. Det kommer til at foregå på den måde, at der ved indgangen udleveres en oblat og et bæger med altervin, som er pakket ind, og som indtages
på kirkebænken.
Konfirmation 2021
I år er det besluttet at flytte konfirmationerne til den 4. september kl. 9:00.
Kyndelmissekoncerten bliver i 2022
Kyndelmissekoncerten, som var planlagt sammen med Venø Musik i marts, er
skubbet et år frem. Dato for gennemførelsen i 2022 bringer vi i VenøPosten,
når den foreligger.
/ Venø Menighedsråd – Inge D. Mortensen
Arkivfoto: Jan Bendix
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DET SKER
VenøBoen
Annette Friis (formand og
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,
afriis.venoe@gmail.com
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.

UDVIKLING I STRUERS LOKALOMRÅDER
Lokalområdeudvalget er et såkaldt §4-udvalg tilknyttet Struer
Byråd, hvor VenøBoen er repræsenteret.
På sit seneste møde har udvalget åbnet for de debatter,
som er udvalgets egentlige formål, nemlig dialog mellem
politikere og lokalområderne. Blandt de ”varme emner” er etablering af
cykelstier. Budgetrammerne er begrænsede, og derfor er cykelstier et af de
emner, som lokalpolitikerne bruger megen tid på.
VenøBoen har igennem årene opfordret til anlæg af cykelsti på
Strandbjerggårdvej, så færgetrafikken kan afvikles med større sikkerhed for
alle typer færdsel. På mødet blev det foreslået, at beboerrepræsentanterne
i udvalget afgiver en samlet indstilling til politikerne om prioritering, så
ansvaret for beslutningerne deles med de lokale beboere.
Idéen med større medvirken i væsentlige lokale udviklingsbeslutninger
blev stærkt støttet af repræsentanter fra Sønderborg Kommune. På mødet
fortalte de om deres erfaringer for 12 års indsats med decentralisering.
Deres konklusion er, at kommunen ikke planlægger eller gennemfører
aktiviteter uden, at det sker på initiativ fra lokalt hold – eller, hvis aktiviteten
er lovbestemt, så sker det gennem en indledende dialog mellem kommune
og beboerrepræsentanter.
VenøBoen havde til mødet foreslået, at emnerne ”højhastighedsforbindelser” og ”kystsikring” blev drøftet. Kvaliteten af internetforbindelser på
Venø varierer stærkt fra sted til sted. De lovgivningsmæssige rammer for
internetudbygning giver ikke mange muligheder for kommunal medvirken
i forbedringer. Det blev besluttet, at kommunen samlet vil kortlægge
dækningsforholdene.
Strategisk planlægning af kystsikring er en kommunal opgave. Direktør
Jakob Bisgaard orienterede om, at arbejdet netop er igangsat bl.a. med brug
af nyt værktøj: Kystplanlægger, som VenøPosten omtalte i sin februarudgave.
Lokalområderne bliver inddraget i arbejdet.
Fra både politisk og forvaltningens side er der ønske om at skabe samlet
og ensartet overblik over lokalområdernes udviklingsplaner. I det kommende
halve år vil forvaltningen kontakte beboerforeningerne og drøfte og indsamle eksisterende planer. Med baggrund i det indsamlede og bearbejdede
materiale tager kommune og beboerforeninger initiativ til beboermøder
om planerne og kommunens eventuelle medvirken i og/eller støtte til deres
gennemførelse.
/ VenøBoen – Jan Bendix (suppleant)

Lokalområdeudvalget
- sammen om udvikling af hele kommunen

Se mere om Venø på: venoe.dk
I Struer Kommune har vi nedsat et Lokalområdeudvalg, som består af
repræsentanter fra hvert af de fem lokalområder; Thyholm, Humlum/
Resen, Venø, Langhøj og Hjerm samt udvalgsformænd fra kommunens
politiske udvalg.
Udvalget skal være med til at sikre
• dialog, samarbejde og gensidig inspiration
• at nye udviklingstiltag kvalificeres og igangsættes
• fokus på fortællingen om det gode liv i lokalområderne
• en vej ind i kommunen og det politiske system
• rådgivning til Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget
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DET SKER
VENØDAGE I PÅSKEN
Som det har været traditionen igennem flere år, er der
Venødage i påsken med kulturelle oplevelser. Det er igen blevet muligt at tilbyde gratis færgeoverfart til Venø i perioden
fra den 27. marts til og med den 5. april. Der er sammensat et omfattende program, som er vedlagt denne udgave af VenøPosten.
Til påske er det sikkert blevet rigtigt forår, hvor Danmark er ved at åbne
igen efter Corona-nedlukningen. VenøBoen håber, det vil trække mange
gæster til Venø. Formålet med Venødagene er at øge kendskabet til Venø
som lokalsamfund og som muligt bosætningsområde for tilflyttere fra nær og
fjern.
Myndighedernes Corona-restriktioner, der måtte være gældende i påsken,
vil selvfølgelig blive fulgt. Det kan desværre medføre, at dele af programmet
ikke kan gennemføres. Tjek Venøs hjemmeside venoe.dk for ændringer i
programmet.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

LIV I VENØ HAVNECAFE OG KIOSK
Venø Havnecafe og kiosk slår igen dørene op til påske. Besætningen i år
består af Claus Lund Jensen og Dorte Sauer. Vi glæder os til at betjene såvel
venøboere, efterskoleelever som turister, og vi ser frem til en forrygende
sæson.
Grundet Corona-situationen er det uvist, hvorvidt vi må have siddende
gæster i cafeen til påske, men kioskdelen samt takeaway mad og Coffee To
Go kan vi med sikkerhed tilbyde. I kiosken sælger vi hjemmelavede isvafler,
is, chips, slik, øl, vand, vin m.m. På menukortet vil der indtil videre være
sandwich, grillmad, kaffe, kage og enkelte pop-up retter.
Vi ønsker, når Corona-restriktionerne ophører, at kunne tilbyde små
selskabsarrangementer, lokaleudlejning og forplejning til småkurser og
møder, fællesspisninger, koncerter og lignende. Ring eller kom i butikken for
evt. aftaler.
Venøboerne er flinke til at bakke op om Havnehuset, og der har været
en del frivillige hjælpere gennem årene. Vi vil meget gerne høre fra folk, der
igen i år vil give et nap med i butikken. Vi I være søde at henvende jer enten
på tlf. eller komme i butikken?
Åbningstider i påsken fra lørdag den 27. marts til mandag den 5. april alle dage kl. 11-17. Åbningstiden resten af april måned vil alle dage være kl.
14-18.
Er vejret godt eller stemningen på havnen god, kan vi godt komme finde
på at åbne før og lukke senere end de nævnte tider.
Udenfor normal åbningstid åbner vi gerne butikken for større grupper.
Ring eller kom forbi og aftal nærmere.
Følg evt. med i tilbud og nyheder på Venøboernes Facebookside.
Vi glæder os rigtigt meget til at byde jer alle velkommen i butikken.
Mange forårshilsner fra Claus (tlf. 40 10 44 11) og Dorte (tlf. 23 95 34 97).
/ Havnehuset – Dorte Sauer

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

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

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

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. 42 42 20 38
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I februar blev det offentligt, at projektet Venø Naturpark ikke kan virkeliggøres.
Venøboerne har igennem de seneste 2-3 år haft forventninger til, at
Danmarks Naturfond og Struer Kommune sammen med venøboerne kunne
skabe grundlaget for en naturpark på Sønderskovs jorde. Af dagspressen er
det fremgået, at sådan skulle det ikke gå. Økonomien satte prop i projektet.
For Venø som lokalsamfund og turistmål er det en trist afslutning på et
projekt skabt af en ven af Venø, Struers tidligere biolog Tina Moustgaard
Pedersen, som afdækkede områdets muligheder for at etablere en særegen
adgang til det, der i tidens jargon går under navnet ”natur”.
Den lange periode, der er gået forud for beslutningen om stop for naturparken, havde midlertidigt sat Venøs øvrige udviklingsplaner på pause.
Det drejer sig bl.a. om planerne for de to lejrskoler, ”Naturbåndet” langs
Venøs vestkystlinje, Venøtårnet, ”Havnebåndet” osv. I efteråret kom planerne
om et oplevelsesområde i forbindelse med Venø Seafood til.
Nu er ”initiativpligten” landet på VenøBoens og de direkte interessenters
borde. Venøboerne må håbe på, at planerne hurtigt kommer ”op af skufferne” og omsættes til glæde for venøboerne og Venøs gæster nu og i
fremtiden.
/ VenøPosten – Jan Bendix

VENØ ER IKKE ALENE
Jyllands-Postens Aarhus-sektion skrev i februar om begrænsende rammebetingelser, som småøerne lider under. Artiklen handler om Tunø og øens
faldende befolkningstal. Baggrunden er, at bl.a. plan-, naturbeskyttelses- og
fredningslove begrænser bosætningsmuligheder. Dertil kommer mangel på
lejeboliger og vanskeligheder med finansiering af boligkøb.
Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ) har i februar gennemført en
høring om boligfinansiering. Den kan genfindes på
www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget. De tilstedeværende udvalgsmedlemmer fik god indsigt i ugunstige forhold for øerne. Desværre var der ikke
megen støtte til forbedringer at hente hos økonomer og finansieringsinstitutterne, der deltog i høringen.
Forbedringer kan derfor kun finde sted, hvis politikerne lytter til forslag og
idéer fra de enkelte øer og fra Sammenslutningen af Danske Småøer.
/ VenøPosten – Jan Bendix
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DET SKER
NYE MUSIKTIDER
Kyndelmissekoncerten med Margrethe Ingemann
Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen udskydes til 2022.
Cellokoncert med Anker Sigfusson - i programmet planlagt til den 28.
februar - afholdes den 10. oktober i år.
Ensemble MidtVest koncert - i programmet planlagt til d. 27. marts udskydes til 2022.
Programmet samt ændringer hertil kan ses på hjemmesiden.
Virtuel generalforsamling uden musikledsagelse
Den virtuelle generalforsamling i Venø Musik blev afholdt den 28. februar
med deltagelse af bestyrelsen og to medlemmer.
Foreningen havde 31 medlemmer i 2020 og i indeværende sæson 39.
Året blev kun i mindre grad præget af Corona-situationen, da alle koncerter på nær en enkelt kunne afholdes efter gældende forsamlingsregler.
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle blev genvalgt. Derudover
har bestyrelsen suppleret programudvalget med Irma Bjerre Pedersen.
Suppleant og revisor modtog genvalg.
Egentligt referat udsendes til medlemmerne.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

GENERALFORSAMLINGER UDSKUDT
Generalforsamling i Venø GIF er udsat. Vi annoncerer med
dato, når Coronarestriktionerne er ophævet.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

Foto: Lis Jensen

FERNISERING
Jeg havde glædet mig rigtig meget
til ferniseringen fredag den 26.
marts, men det blev ikke muligt.
Laila Thirup og jeg har fyldt
væggene med akvarel og grafik og
fået ”Venøgøjerne” i ro på nogle
grafiske søjler. Alt det vil vi gerne
vise frem.
Her er åbent i dagene omkring
påske og i påsken kl. 11-16. Jeg
håber, vi kan ses der - under
behørig Corona-hensyn.
/ Venø Galleri – Lis M. Jensen

... en mere
Generalforsamlingen i Venø Havn, der i februarudgaven af VenøPosten var indkaldt til den 17. marts
udskydes til ”bedre dage”. Ny indkaldelse følger.
/ Venø Havn – Mette Jaffke

...og endnu en
Generalforsamlingen i Venøsund Færgelaug, der var
indkaldt til den 25. februar måtte aflyses. Vi vender
tilbage med ny indkaldelse, når der er klart sigte.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkjær Sørensen

“Mellem Jord og Himmel”
Teknik: Grafik og akvarel i skøn forening
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DET SKETE
”… OG DEN SKØNNESTE KRANS...”
Det er grenklipningstid. Opbygningen af Sankt Hans-bålet ved Venø Havn
er begyndt. Arrangørerne gør diskret opmærksom på, at det alene er grene,
der hører til i bålet. Det vil være med til at sikre, at den 23. juni kan fejres på
behørig vis. Det betyder også, at almindeligt byggeaffald, gamle brædder,
sofaer og brækkede stoleben har deres fremtid på genbrugspladsen og ikke
på stranden.
Så… afklippede grene er velkomne på bålpladsen ligesom foråret i øvrigt.
/ VenøPosten – Red.
Arkivfoto: Christian D. Mortensen

LAVVANDE VISER TIDLIGERE
ANLÆGSPLADS
Under perioden med lavvande
kom Venøfærgens oprindelige
anlægsplads frem i lyset. Ved
overfartens etablering i 1958 blev
Venøsunds anlægsplads et lille
anlæg med pontonbro nogle hundrede meter fra det nuværende
leje.
På foto kan skimtes rester fra
lejet. Der er knyttet en dramatisk
historie til lejets oprettelse, som kan
læses i de gamle kilder. En mindre
”kamp” mellem øboere og stedets
lodsejer.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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FJORDENS HJERTE
Antallet af togrejsende er formentlig temmelig begrænset
i disse måneder. Derfor kan
det være en god idé at kigge
ind på hjemmesiden
www.dsb.dk/om-dsb/ud--se/
og få fornøjelsen af endnu
en positiv omtale af Venø
Seafood og Kristian Borbjerggaards aktiviteter på sydøen.
DSB-bladet ”Ud og se” har
i sin februarudgave tre siders
historiefortælling, som endnu
engang giver Venø og
Kristian en plads i medierne
og i rejsendens bevidsthed. Det giver forhåbentlig travlhed hos Kristian og
besøgende til øen.
/ VenøPosten – Red.

VENOE – DOMÆNENAVN
Venøhjemmesidens webmaster, Søren Lang Hindkjær, har fået en venlig
forespørgsel fra det store udland. Venø er tilsyneladende ved at få kinesisk
kollega. Det bliver helt spændende at se, hvad domænenavnet i givet fald
dækker over!
/ VenøPosten – Red.

DET SKETE
VAND UNDER KØLEN
Der har været besøg fra Lemvig af
”flydende rendegraver”. Resultatet har
været uddybning af indsejling til færgelejerne på ø og fastland. Arbejdet giver
mere vand under kølen og forbedrer
dermed navigeringsmulighederne for
færgeførerne og Venø Færgen.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik
i januar

Foto: Jan Bendix

SMÅ-Ø’SK OPSKRIFT, 2
VenøPosten har læst videre i ø-opskrifterne, som blev omtalt i februarudgaven. Denne gang er valget faldet på:
Skrubbebøf (Jens Rytter, 1991)
Skrubberne fileteres. Køres én gang gennem kødmaskinen sammen med
evt. rogn. Formes i hånden, vendes i mel, kan blandes med rasp, steges
som alm. bøf, serveres med løg, brun sovs og kartofler. Velbekomme!
/ VenøPosten – Red.

2021
2020
Passagerer............. 10.314......13.868
Personbiler................6.292........ 8.176
Busser............................ 404............234
Lastbiler........................ 120............128
Gods (tons).................. 260............278
Cykler............................ 118............186
Campingvogne............... 0.................0

HVORNÅR VAR DET NU DET VAR?
Tidligere færgemand, Poul Andersen har været i arkiverne. Her dukker foto
nedenfor op - indsendt af Sven Bendix Pedersen.
Er der blandt VenøPostens ældre læsere, der kan tidsfæste billedet?
/ VenøPosten – Red.
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DET SKETE

Foto: Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG

Foto: Ingrid Korsgaard

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

VENØ I VINTERTØJ
Sne og is er en sjælden gæst på Venø. Når gæsten indfinder sig, så kommer
kælkene frem. Et af de traditionelle samlingssteder for unge og ældre er
Venøborg-området, hvor kløften giver dristige kælkere gode muligheder.
På strandvandring fangede Ingrid Korsgaard den forældrevenlige
”iskarussel”, som giver både ro og bevægelse – lidt forskelligt fordelt mellem
aldersgrupperne.
Til trods for den korte frostperiode, så kunne Venø fremvise ”isskruninger”.
Set ovenfra får vi bekræftet, at der ikke var tale om ”snemasser”, men
venligt pudret landskab.
/ VenøPosten – Red.

- Havstokken 14
Pris: kr. 2.195.000
Boligareal: 120 m2
- Klitten 12
Pris: kr. 795.000
Boligareal: 75 m2 (1928)
- Riisvej 8
Pris: kr. 1.295.000
Boligareal: 170 m2 (1980)
- Strømmen 8
Pris: kr. 1.795.000
Boligareal: 161 m2 (1999)
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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Foto: Peter Bjerre

NU KOMMER DE!
Hurra - sikke et dejligt pressemøde den 24. februar, når man er efterskole i
Vestjylland. Dagene med fjernundervisning er snart forbi i denne omgang
og i næste uge forventer vi igen at få liv og glade dage på efterskolen.
Hvordan retningslinjerne bliver, ved vi ikke, men det bliver godt!
Ud over fjernundervisning har februar budt på frivillige aktiviteter som
aftensang, bagning og quiz. Eleverne har dystet i Stormester, og vi gik på vinterferie efter en forrygende dag med fastelavn, hvor alle mødte udklædte til
morgensamling, dekoration af fastelavnsris, fastelavnsbollespisning og naturligvis tøndeslagning. En festlig dag, hvor vi næsten glemte nedlukningen.
Venø Efterskole er blevet udvalgt til at deltage i DM i tegning. Det er
Billedskolen Horsens, der står bag arrangementet. Kunstlinjen deltager
naturligvis, men også skolens andre elever får mulighed for at folde sig ud.
Kører du forbi Nørskovvej 8, vil du opdage, at udvidelsen af cykelskur og
pedelværksted nu står færdigt. Når vejret bliver mildere og mere tørt, bliver
tilbygningerne naturligvis malet sorte, så bygningen fremstår som en samlet
enhed. Vi glæder os meget over at kunne få alle cykler under tag!
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum
PS det er lærerne, der er klædt ud som spøgelser.

Fotos: Venø Efterskole
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MARTS

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten april
2021 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 24. marts
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.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

7. marts

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo (altergang)

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.

14. marts

kl. 10:30

Højmesse v/Jan Bjerglund

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i
abonnement ved henvendelse til udgiverne.

20. marts		

Hjem-IS bilen kommer til Venø

27. marts til 5. april

Venødage

28. marts

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

1. april

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Trine Parbo (altergang)

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær
Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth
Trykning: Jan Bendix a/s
venoe.dk/venoeposten
Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med
alle registrerede ø-aktiviteter så langt
frem, som arrangørerne indmelder dem.
Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via
webmaster@venoe.dk, når arrangementstidspunkt foreligger.

Forudsat myndighedsgodkendelse:
Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal
Billard, GIF: Mandage kl. 14:00, Nørskov
Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 31. marts.

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

/ VenøPosten – Red.

Yoga: Tirsdage kl. 17:00 i Efterskolens hal

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

