November 2018
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Erling Roseth

SÅ KOM DEN...

VENØ KIRKE
Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med
præsten.
Formand Ove Bjerre-Pedersen
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk
Kirkeværge Kirsten Yde
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 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
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DEN KRISTNE BØRNEOPDRAGELSE
Salmedigteren B.S. Ingemann (1789-1862) blev født i Torkilstrup Præstegård
på Falster. Hjemmet var meget åbent og fuld af liv, og drengen Bernhard
var den yngste af en børneflok på otte, som nød den tillidsfulde atmosfære i
præstegården.
Men hans far døde i 1799, da Ingemann kun var 10 år gammel, og lykken
blev brutalt brudt. Familien flyttede året efter til Slagelse, hvor Ingemann
kom i latinskole og blev student i 1806. Det følgende år studerede han
jura i København – så langt så godt – men englændernes bombardement
af København i 1807 lagde hans logi øde, hans bøger og ejendele blev til
aske. Han tog hjem til Slagelse i 1808, hvor moderen døde året efter, og de
følgende år alle hans brødre. Ingemanns digtning begyndte altså i en slags
dødsvished og melankoli præget af spørgsmålet om man kunne nære tiltro
til noget som helst?
Men han glemte aldrig de lykkelige barndomsår på Falster, så da han i
1822 først blev lektor i dansk ved Sorø Akademi, og siden de følgende år
blev en anerkendt og landskendt digter, så udgav han i 1837 Morgensange
for børn med 7 salmer. Alle blev de straks kendte og sunget vidt omkring,
og gik hurtigt ind i datidens salmebøger. Selv den store religionskritiker og
litteraturforsker, George Brandes (1842-1927), udtalte ordret, at Ingemanns
morgensalmer ”er uforgængelige”.
En af salmerne er Gud ske tak og lov, hvor der tales positivt og stærkt over
det forhold at have barnestatus hos Gud, at være som børn, der har en lys
tro på fremtiden. I en note i førsteudgaven anførte Ingemann, at denne morgensang var skrevet ”med særegent Hensyn til Børnene i Asylerne”. Asylerne
var datidens børnehjem, hvor børnenes far eller mor eller måske dem begge
to var gået bort. I et nu udeladt vers står der: Fader gik sin ve / Moder see vi
ei, / dog i Nød vi sidde ei tilbage. / Arnens ild er slukt; / Hjemmets dør er lukt.
Der er ingen nedladenhed i sådanne linjer, men de skildrer forholdene,
som de er, og som Ingemann kendte det fra sin egen barndom og ungdom.
Og just derfor mente han, at det kristne budskab skulle have en særlig plads
på asylerne, for i det budskab hævdes det rent ud, at et menneske er skabt
ikke i forældrenes billede, men i Guds billede – ganske uanset om dets forældre er døde. Det er derfor, han har den linje, hvor han så at sige sammen
med børnene synger: Dog i Nød vi sidde ei tilbage. Det er også derfor, at 3.
vers slutter med linjen: Vi skal heller ej om fristed lede og vers 4 slutter: Vi
har kærlighedsasylet fundet. Her forstår Ingmann det glade kristne budskab
just som et asyl, vi alle kan få del i. Den fuldstændige ligestilling af datidens
asylbørn og andre børn er her raffineret gennemført, og selv datidens betydeligste teologer måtte tilkende ham en position som evangelisk salmedigter
af format, for når man synger og tolker hans morgensange for børn, så får
man indblik i, hvad den kristne børneopdragelse går ud på.
/ Per Mikkelsen

VENØ SOGN
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Søndag den 4. november kl. 19:30 er der Allehelgensgudstjeneste. En
aften, hvor vi mindes de døde med oplæsning af deres navne og fastholder
dem i vores fællesskab. Der vil være læsninger og musikindslag.
Efterfølgende er der kaffe i kirken med mulighed for at se de restaurerede
kalkmalerier. Det er desuden planlagt, at udendørsbelysningen er opstillet.
Anledningsgudstjeneste
Det er en gudstjeneste, der knyttes til en særlig anledning: Folkelig, familiemæssig eller kirkelig. Et eksempel på en folkelig gudstjeneste finder vi tilbage
til den tid, hvor vi havde Sammensurium på Venø. Det var en svær opgave
at kombinere friluftsgudstjeneste med tombola og øltelte, så gudstjenesten
gled ud igen.
For at give mening skal evangeliet naturligt spille sammen med anledningen. Det gør evangeliet selvfølgeligt ved de kirkelige handlinger, hvor
Allehelgensgudstjenesten er et nærliggende eksempel.
Vores familiegudstjenester, hvor der sendes brev ud til børnene, er andre
traditionsbundne kirkelige anledninger. Juleaftensgudstjenesten er klart
den største og mest ægte anledningsgudstjeneste. Friluftsgudstjenesten 2.
pinsedag er også blevet en populær begivenhed.
Af familieanliggender er der dåb, konfirmation og begravelser. Men det
kan også være en begivenhed, man ønsker at markere med gudstjeneste.
Det havde vi lørdag den 27. oktober, da Laila og Peder Mejlholm Olesen i
forbindelse med deres sølvbryllup ønskede at begynde med en gudstjeneste
i kirken. Der blev sunget, læst en tekst og holdt en tale. Det er vores indtryk,
at gæsterne følte noget stort ved, at gudstjenesten var målrettet dem og den
blev en højtidelig del af anledningen.
Den type anledningsgudstjeneste har også sin plads i kirken, og den vil vi,
som kirke, gerne medvirke til.

ÅBNINGSTIDER I NOVEMBER
••••
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, lammespegepølser og frosset
lammekød i forskellige udskæringer
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk
madsamling.dk (Ausumgaard)
••••
Venø Kro
Vi holder åbent mod forudbestilling
af selskaber. Kontakt os venligst for
nærmere information.
Husk at tilmelde jer Kroballet
den 24. november!
Søndag den 9. december laver vi en
lækker julebuffet fra kl. 11:30-15:30.
Bestil venligst bord på
tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Restaurering af kalkmalerier
Først efter deadline er restaureringen af kalkmalerierne færdiggjort. I decemberudgaven af VenøPosten omtales kalkmalerierne nærmere.
/ Venø Menighedsråd
– Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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DET SKETE
NYE ANSIGTER I
BESTYRELSEN
På VenøBoens generalforsamling i oktober nyvalgtes Linda
Tang Sørensen, Strømmen 5 og
Allan Bach, Lønningen 7 til bestyrelsen (begge afbilledet nedenfor).
Kristian Olesen genvalgtes. Inge
Dehnfeld Mortensen valgtes som
1. suppleant og Jan Bendix, som 2.
Generalforsamlingen vedtog
forslag med opfordring til bestyrelsen om aktivt at arbejde for
etablering af et koordinerende
organ til at tage sig af øens
udviklingsopgaver.
I den afgående formands
beretning omtaltes særligt Venødagene, der nu i tematiseret form
synes ”at være kommet for at
blive”. Bestyrelsen blev opfordret til
at udmelde 2019-datoer af hensyn
til samspil med øvrige foreningers
arrangementer.
Formandens skriftlige beretning
og referat fra generalforsamlingen,
der blev ledet af Knud Overgaard,
kan læses på venoe.dk/venoeboen.
/ VenøPosten – Red.

SÅ LYKKEDES DET
Efter mere end 10 års massiv frivillig øbo
indsats, samarbejde med Struer Kommune
og medspil fra organisationer, der vil Venø
det godt, så lykkedes det Venø Efterskoles ledelse og bestyrelse at nå næste fase i efterskolens udvikling: Færdiggørelsen af idrætshallen.
Den ny ”Hal 3” blev taget i brug i begyndelsen af oktober
af både skole og Venø GIF og formelt indviet i slutningen af
måneden med deltagelse af mere end 80 børn og voksne.
Med udfoldelse af næsten hypnotisk kraftanstrengelse og musikledsagelse
formåede forstander Tage Jepsen at få alle deltagere på vandringer i alle
hallens krinkelkroge.
Efter den indsats inviterede Venø Efterskoles formand Peter Petersen på
festmåltid for alle gæsterne. I talen til dem kunne Peter oplyse, at efterskolen
heldigvis kan se frem til fuldt elevhold i 2019 og med et stærkt skoletilbud i
en ellers stærkt konkurrencepræget tid.
Mere end 1700 har i efterskolens levetid været elever på skolen. Peter
glædede sig over, at venøboernes oprindelige formål med at etablere skolen,
nemlig at øge bosætningen - med det øgede kendskab til skole og ø - har
styrket Venø.
Venø GIF, der samarbejder med efterskolen om driften, forærede bænke
til ”Hal 3”. Gaven blev overdraget af formand Dorthe Sauer. Anne Askanius
kunne efterfølgende på venøboernes vegne give hallen et beløb til indkøb af
vægur til ophængning i ”Hal 3”.
Allerede fra efterskolens etablering i 1997 har der været et ønske om en
idrætshal. I 2007 begyndte arbejdet med at opfylde ønsket. Skolen optog
lån og fik aftale med Jørgen og Chris Bjerre om køb af jord fra Nørreris.
Investeringen i ”Hal 3” er ca. 12,5 mio. kr. I alt har skolen investeret 26,5 mio.
kr. i bygningerne.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Arkivfoto: Jan Bendix

Privatfoto
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Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

DET SKER

Arkivfoto: Jan Bendix

SEPTET PÅ SPIL
Søndag den 11. november kl. 15:15 får
Venø Musik besøg af Morten Kargaard-Septetten
på Venø Efterskole. Presseomtalen af septetten
beskriver koncerten: ”Et nyt frisk bud på lyden af musik til verden af i dag - en
sand hybrid mellem to traditioner opstår, når disse topmusikere fra den rytmiske og klassiske scene mødes i et nyskabende samarbejde.
Et overraskende homogent udtryk - en udsøgt dynamik, ubesværet
legende puls og lysende klare melodier. Syv instrumenter, der lever og ånder
sammen gennem disse nye kompositioner - en rejse i et fortryllende landskab, og en ny musikform, der skaber en tidløs stemning uden præferencer.”
Syv topmusikere og ni instrumenter lægger op til en musikalsk oplevelse.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

AKTIVITETER PÅ HAVNEN, STATUS
Sæsonen går på hæld, men der er stadig masser
af aktivitet på Venø Havn. Tirsdagsholdet er i fuld
gang med at indrette sejlerstue i havnehuset, og
det tegner rigtig godt. Der bliver indrettet et fint
lille køkken i sejlerstuen med mulighed for at tilberede mad samt lave kaffe.
Sejlerstuen vil naturligvis blive indviet, når tid kommer. Læs mere herom i en
senere udgave af VenøPosten.
Vi har fået malet store dele af Havnehuset i år. Vinduer samt diverse
resterer, men det kommer i løbet af næste år. Særligt Carsten Nørager og
Mette Jaffke har svunget penslerne med god hjælp fra blandet andet Bjarne
Tingkær Sørensen og Marlene Vandsø Pedersen.
Næste projekt på havnen bliver at etablere bedre og mere hyggelige
faciliteter til badegæster, vinterbadere samt efterskoleelever. Havnen har
søgt midler til etablering af badetrappe/badeplatform, udendørs omklædningsfaciliteter samt øvrige faciliteter.
Vi har indtil videre fået tilsagn om et støttebeløb på kr. 200.000 fra de
såkaldte FLAG-midler, så vi er kommet godt fra start. Projektet er etableret i
samarbejde med VenøBoen, Venø GIF og Venø Efterskole.
/ Venø Havn – Anders Vandsø Pedersen

FAST ARBEJDE
– VENØ BUSSEN
Den 9. november har TV Midt/
Vest Venø Bussen på programmet
i tv-stationens populære serie: Fast
arbejde.
Venø Bussen er uden sammenligning Venøs største arbejdsplads,
selv om ikke alle busser når til øen.
Gennem årene har Venø
Bussen udviklet sig fra at være
rute- og postbil mellem Venø og
Struer til at være en regional aktør
på både rute- og turistkørsel.
Venø Bussen har mere end
50 år ”i bagagerummet” – og er
hver dag med til at sætte Venø på
landkortet.
Tak for det – og fortsæt endelig!
/ VenøPosten – Red.

HAVNEN KLAR TIL VINTER
Vi indbyder til en arbejdsformiddag på havnen lørdag den 3.
november kl. 9:00-12:00.
Som vanligt begynder vi med
kaffe og rundstykker - samt fordeling af opgaverne. Der skal lukkes
vand, samles vandslanger, flyttes
borde mm. og der er et job til alle.
Vi plejer at have nogle hyggelige timer sammen. Vel mødt!
/ Venø Havn – Mette Jaffke
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VenøBoen
Bestyrelsen efter 25/10-18:
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk
Erling Roseth, Kristian Olesen,
K.C. Olsen, Linda Tang Sørensen
og Allan Bach.
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Venø Børne- og Ungdomshus
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset
10 gange, får man dagslejen til 175 kr.
mod forudbetaling.
Priser for øboere:
1 dags leje:
Døgnleje:
2 døgns leje:

150 kr.
350 kr.
600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:
500 kr.
Døgnleje:
800 kr.
2 døgns leje:
1.500 kr.
Henvendelse vedrørende udlejning og
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen
Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99
Hjertestartere
-- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8, Venø.
-- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø
Se mere om Venø på: venoe.dk
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OKTOBERFEST PÅ CAMPINGPLADSEN
Oktoberfesten, den store tyske folkefest, der har
været afholdt i mere end 200 år, var for første
gang kommet til Venø Klit Camping. Opbakningen og stemningen var helt fantastisk - og krydret
med flotte dragter og kjoler. Atter havde Ejner
Skov Pedersen taget levende musik med i gildesalen, hvor der både blev spillet op til dans og fællessang.
Oktober er også kendt som kartoffelferien, men for campingpladsens
vedkomne betød det for mange, at forteltet blev pillet ned, enten lidt fugtigt
eller - for de fleste - i tør tilstand. Efterårsferien bød på flere flotte dage med
nogle fantastiske solopgange, som vi på campingpladsen nyder rigtig godt
af.
Oktober er også enden på campingsæsonen. Med udgangen af oktober
lukkes Venø Klit Camping ned og går i vinterhi. Det har været en fantastisk
sæson. Sommeren satte den ene rekord efter den anden og med flere end
70 dage over 25 grader, havde vi alle en sommer, som sent vil glemmes og
som fik vores dage på øen til at minde om charterferie i syden.
”Der findes ej her på jorden en plet, hvor jeg heller’ bor,
end her i mit hjem i Norden, på øen i dybe fjord.
O, måtte dog Venø være bestandig et fredens sted,
den lille, for mig så kære, den veneste ø, jeg ved!” (M.K. Jørgensen)
Venø Klit Camping siger tak for i år - vi glæder os allerede til næste sæson.
/ Venø Klit Camping – Hardy Stensgaard

DRAB MED FORKLARING
En fyldt foredragssal på Venø Efterskole lyttede
intenst til Rejseholdets tidligere chef, Bent Isager-Nielsen (foto), da han i oktober besøgte Venø.
Han fortalte om sit tidligere arbejde og illustrerede med eksempler fra den kriminelle verden.
Bent Isager-Nielsen lagde vægt på, at det
ikke er handlingen, som straffes, men først og
fremmest den hensigt, der ligger bag handlingen.
Han nævnte lovstridige hensigter som hævn,
Foto: Jan Bendix
krænkelseskultur, begær, jalousi, fanatisme og sex.
Han fortalte, at kun en lille procent af de, der begår kriminalitet, er sindssyge,
og dermed ikke strafegnede. Der kom under mødet navngivne eksempler på
både strafegnede og sindssyge kriminelle. Endvidere fik deltagerne indsigt i
strafudmåling og løsladelsesforhold.
Bent Isager-Nielsen formåede under sit foredrag at give deltagerne ny
viden og også at skubbe til fordomme om kriminalitet og straf, som de fleste
af os bærer rundt på. Som tilhører sad man tilbage med et indtryk af, at vi har
et politi her i landet, som vi skal være lidt stolte af. Tak til Foredragsgruppen
for initiativet.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
JULEKROBAL
Lørdag den 24. november 18:00-00:30 inviteres alle
venøboere og andre med tilknytning til Venø til julekrobal på
Venø Kro. Kroen sørger for en klassisk julebuffet inkl. kaffe til
kr. 220 pr. person.
Venø GIF sørger for små ”julelege” i løbet af aftenen, og på et tidspunkt
skruer vi op for musikken, så der bliver mulighed for en svingom.
Tilmelding inkl. betaling til Venø GIF på mobilpay på 97184 eller kontant
til Anne Thusgaard, Havstokken 22 C. Vi gennemfører arrangementet ved
min. 40 tilmeldte, og vi håber naturligvis på stor opbakning. Tilmelding
senest den 9. november og gerne så hurtigt som muligt.
/ Venø Kro og Venø GIF – Dorthe Sauer

VENØ FESTIVAL 2019
Et nyt spændende initiativ blev præsenteret for børnefamilier og nogle venøboere i oktober. Det drejer sig om at udvikle og gennemføre ”Venø Musik &
Mad Festival” i 2019 og forhåbentlig at gøre festivalen til en fast tradition.
Initiativtagerne er børnefamilier, der er rykket fra Vest- til Østdanmark,
men som fortsat har familie og venner i Struerområdet. Festivalen skal åbne
for, at de fraflyttede får en anledning og et fælles mødested i sommerperioden. Deres kærlighed er heldigvis faldet på Venø, som ”mødested”.
Mødet i oktober var et første træf for nogle af de familier, der er i gang
med at give idéen indhold. Festivalen tænkes gennemført i området ved
Venø Havn.
Initiativtagerne er inspireret af tilsvarende festivaler på andre øer, hvor
der er et tæt samspil om arrangementerne med øboere.
VenøPosten følger arbejdet med at få Venø Festival etableret, der er to
datoer i spil: henholdsvis den 13. og 20. juli 2019. Kontaktperson er Sidsel
Munkebo Hansen, sidselmunkebo@outlook.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix

NOVEMBERS FILM & MAD
Fredag den 16. november
kl. 18:00 er der nye kunstneriske
og kulinariske oplevelser i Børnehuset.
/ Flemming Damgaard og
Erling Roseth

BOLIGER TIL SALG
-- Klitten 6
-- Høfden 5
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

-- Havstokken 16
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

Foto: Jan Bendix
Mødedeltagere på ø-kig - fra venstre: Rasmus Schøler Pedersen, Stefan Tholstrup Smidt, Sidsel Munkebo
Hansen, Mia Høgh, Louise Kibsgaard, Nicolas Pedersen - og med ryggen til Christian Dehnfeld Mortensen.
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Færgetrafik
i september

2018
2017
Passagerer............. 21.274......19.178
Personbiler............. 10.192........ 9.608
Busser............................ 426............374
Lastbiler........................ 128.............. 94
Gods (tons).................. 373............203
Cykler............................ 524............662
Campingvogne.............36.............. 16

Privatfoto

TUSIND TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN
Tak til alle venøboere, som tænkte
på os i anledningen af vores sølvbryllup. Tak til alle jer, der kom og
sang for os, tak for den flotte æresport, tak for flotte gaver, blomster
og hilsner.
I var alle med til at gøre dagen
til noget helt særligt for os. Af
hjertet tak.
/ Laila og Peder Mejlholm Olsen,
Klitten 17
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MINISTER GØR IKKE NOGET… ENDNU
Struers borgmester Niels Viggo Lynghøj tog fat i Venøs problemer med at få dispensation fra strandbeskyttelseslinjens
bestemmelser i henhold til Planloven. Det skete med et personligt brev til Miljø- og fødevareministeren.
Desværre var ministerens svar helt uden personlig stillingtagen til det, der
er ønsket fra både Venøs og de øvrige småøers sider, nemlig at reglerne om
”særlige forhold” praktiseres på andre måder end Kystdirektoratet gør i dag.
I ministerens svar citeres Kystdirektoratets egne overvejelser, som vi
efterhånden kender ganske godt – og som gennem årene medvirker til
blokering for udvikling på øerne. I praksis fører det til, at hvert enkelt ønske,
der har med strandbeskyttelseslinjen at gøre, afvises, og derfor efterfølgende
må påklages, sådan som VenøBoen har gjort det i tilfælde med Susanne og
Knud Overgaards ønske om at bygge ”på den rigtige side af” Havstokken – i
den eksisterende husrække.
Det er en opslidende proces, som Kystdirektoratet presser ned over de
lokalsamfund, som vil og også godt kan selv.
/ VenøBoen – Jan Bendix

PÅ ANTROPOLOGISK FELTARBEJDE
Fire elever fra Eriksminde Efterskole havde i oktober inviteret sig selv til Venø
for at løse en efterskoleopgave med overskriften: Fællesskab. De havde sat
sig for at undersøge, om tilværelsen på en ø giver anledning til et særligt fællesskab.
Opgaven skulle resultere i en
præsentation, som skulle indeholde
sanseindtryk fra alle fem sanser: Lugte-,
føle-, syns-, smags- og høresansen.
De fire piger, Ida, Cecilie, Alberte og
Rosa (fotoet) boede under opholdet på
Venø hos Ole og Linda Tang Sørensen
på Strømmen 7. På Venø fik de fire talt
med 8-10 venøboere, som gav indspil til
opgaven.
Når arbejdet er dokumenteret, vil
VenøPosten bringe et link.
Foto: Jan Bendix
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter eftersøgningen af øens sjældne planter. Finder læsere
planten, så kontakt os på vp@venoe.dk med oplysninger om findested. På
forhånd tak.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis

NYT TIDSPUNKT FOR VANDMÅLERAFLÆSNING
Bestyrelsen for Venø Vandværk har besluttet at flytte tidspunktet for den årlige aflæsning fra den 31. oktober til den 31. december i forbindelse med, at
alle vandmålerne skal udskiftes til fjernaflæste målere.
Årsagen er, at der er nogle regnskabsmæssige fordele ved, at afregningsperioden følger kalenderåret, som også er Vandværkets regnskabsår.
Det betyder, at målerne ikke skal aflæses pr. 31. oktober, som de foregående år. Den næste aflæsning bliver altså pr. 31. december. Da alle målerne
på dette tidspunkt gerne skulle være fjernaflæste, sørger Vandværket selv for
aflæsningen. Der vil derfor ikke længere blive udsendt måleraflæsningskort.
Den næste opkrævning vil således dække 14 måneder i stedet for 12
måneder, hvilket vil betyde, at det opkrævede beløb vil være højere end
normalt.
Selve udskiftningen af vandmålerne er kommet godt i gang og fortsætter
de kommende uger.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

KLOKKE ENSIAN
Klokke Ensian er en lille køn
blomst på 10-35 cm, der blomster i juli-september på heden i
de mere fugtige lavninger. Den
kendes på de blå klokkeformede blomster, og kan minde
om klokkeblomsten, bortset fra
at klokken vender åbningen
opad. Blomsterne er kun åbne
i solskin.
Sommerfuglen Ensianblåfugl lægger kun sine æg på
blomsterknoppen af Klokke
Ensian. Når larven klækkes
graver den sig ind i blomsterknoppen. Efter en tid lader
larven sig falde ned på jorden,
hvor den udsender lyde, der
tillokker myrer. Myrerne tager
larven med ned i myretuen,
hvor de foder den. Sidst på
foråret forpupper larven sig og
flyver op fra myretuen, som en
smuk Ensianblåfugl.
/ Tina Moustgaard Pedersen
Fotos: www.biopix.dk

JULETRÆER OG PYNTEGRØNT
Igen i år er der mulighed for at få leveret juletræer og pyntegrønt gennem
Venø Børne- og Ungdomshus. Bestil levering gennem undertegnede.
50 % af omsætningen går til Venø Børne- og Ungdomshus.
Juletræer 		
Nordmann 100/150 cm......... 100 kr.
Nordmann 150/200 cm......... 150 kr.
Nordmann 200/250 cm......... 200 kr.
Rødgran.........................................75 kr.

Pyntegrønt
Nordmann 5 kg. bundt........ 50 kr.
Nobilis 5 kg. bundt..................50 kr.
Fyrtoppe 5 kg. bundt..............50 kr.
Silkefyr 2 kg. bundt..................25 kr.

/ Flemming Damgaard, Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00
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DET SKETE
LÆSEKREDSEN ANBEFALER
En ny tid

af Ida Jessen
Forlag: Gyldendal
ISBN13: 9788702172881
Den unge lærerinde frk. Høy
ankommer til Thyregod på den
jyske hede, hvor hun netop har
fået ansættelse på byens nye
friskole.
Det falder sammen med
den freskridtstro og virkelyst,
der vokser frem over alt i
Danmark i starten af 1900-tallet. Det er på alle måder en ny
tid. For Thyregod og for frk.
Høy. En tid til ny mening - og
ny kærlighed.
Bedømmelse: 

Foto: Manja Søby Jensen

OG VINDEREN ER...
Sine Søby Nyby udfordrede i foråret alle mellem 0 og 99 år på Venø til en
solsikkehøjdekonkurrence. På trods af sommerens tørke, hvor det ellers så
noget sølle ud, så lykkedes det alligevel deltagere i konkurrencen at komme
med flotte resultater i løbet af efteråret til stor fryd for øjnene og fuglene.
Der er nu målt op, og derfor kan vi sige stort tillykke til følgende tre vindere: På 1. pladsen med en solsikkehøjde på 204 cm er Sine, 2. pladsen går til
Ingrid Korsgaard og 3. pladsen til Ketty Nyby.
Sine vil gerne sige stor tak for konkurrencedeltagelsen til alle, som tog
udfordringen op.
En forsinket med af hjertet stor tak til alle som sendte en venlig hilsen til
Sylvester Søby Stentz på hans Nonfirmation lørdag den 28. maj 2018.
/ Manja Søby Jensen, Nørskovvej 10

Foto: Kai Rostrup Jensen

TAK FOR HELE ØENS OPBAKNING
Søndag den 28. oktober gik min moder, Esther Hunsballe, hjemmefra – og
fandt ikke selv hjem.
Med massiv og omsorgsfuld hjælp fra øboerne og politi med hunde og
helikopterstøtte lykkedes det at finde Esther og få hende sikkert hjem.
Tak for alles varme tanker og støtte.
/ Anders Hunsballe, Nørskovvej 1
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DET SKER
MINDFULNESS FORLØB TILBYDES
– KOM I FORM TIL JULERÆSET!
Mangler du et redskab til at hjælpe dig med at slippe for tankemylder, søvnproblemer, uro i kroppen eller bare lyst til at
lære nyt?
Mindfulness handler om at blive bedre til at være tilstede i nuet, at være
nærværende – fuldt ud tilstede her og nu. Mindfulness får ikke problemer
til at forsvinde, men er et redskab, som gør den enkelte bedre i stand til at
nyde det gode, der er i tilværelsen. Mindfulness handler rigtig meget om
opmærksomhed - hvad giver du opmærksomhed?
Forløbet er over en seks ugers periode. Det er en blanding af teori og
praksis, øvelserne er både liggende, siddende, stående og gående. Det
kræver ingen forudsætninger, alle kan deltage. Det er en fordel med løst
siddende tøj, så man har god bevægelsesfrihed, lag på lag tøj, da man
endelig ikke må komme til at fryse undervejs, så husk en varm trøje, sokker,
tæppe, pude og et liggeunderlag. Vi skal være mindst otte personer for at
holdet oprettes.
Sted: Fitnesslokalet i hallen, Venø Efterskole
Tidspunkt: Torsdage kl. 16:30–18:00 i perioden den 8/11–13/12
Pris: kr. 150 pr. person
Underviser: Laila Mejlholm Olsen
Tilmelding: Senest mandag den 5. november til Laila på tlf. 30 20 84 34
eller olsen@venoe.dk.
Hvad ønsker Venø GIF’s medlemmer?
Vi vil rigtig gerne vide lidt mere om, hvad vores medlemmer ønsker af tilbud
nu, hvor vi har fået nye muligheder i forbindelse med den nye hal.
Hvor mange medlemmer er interesserede i at deltage i idrætsaktiviteter
om formiddagen? Hvem vil gerne være aktive, når eleverne spiser, hvilket
er i tidsrummet kl. 16:30–18:00? Eller senere på aftenen, hvilket er kl.
21:00–23:00?

FAMILIE I KOMPLEKST
NETVÆRK
Det er rammen for Lotte Lykke Frederiksens netop udgivne roman.
Det er den tredje roman i Lottes
forfatterskab, som hendes læsere
nu kan tage fat i.
VenøPosten ser frem til omtale
af historien om familien fra henholdsvis Varde og Peshavar, og har
opfordret Læsekredsen på Venø
til at anmelde romanen i et af de
kommende udgaver.
/ VenøPosten – Red.

Familien Ifraeems Blå Øjne

af Lotte Lykke Frederiksen
Forlagaget Mellemgaard
ISBN13: 9788793724402

Hvilke aktiviteter ønsker du dig, at Venø GIF tilbyder?
Skal det være yoga, mindfulness, dans, volley, gymnastik eller noget helt
andet? Fortæl os, hvad du drømmer om at kunne gå til på Venø.
Meld tilbage med, hvad dine ønsker og behov er, så vil vi forsøge at
opfylde flest mulige ønsker, såfremt det er muligt for os!
Ønskerne sendes til: Dorte.Sauer@skolekom.dk. Jo før jo bedre, så vi kan
komme i gang med planlægningen af aktiviteterne.
/ Venø GIF
- Laila Mejlholm Olsen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Jan Bendix
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NOVEMBER
Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten december 2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 22. november
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.

Foto: Erling Roseth

3. november

kl. 9-12

Venø Havn, arbejdsformiddag

4. november

kl. 19:30

Allehelgensgudstjeneste v/Per Mikkelsen

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

11. november kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

11. november kl. 15:15
		

Venø Musik, koncert med Morten KargaardSeptetten, Venø Efterskole

Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen og Preben Friis

16. november kl. 18:00

Film og mad i Børnehuset

Trykning: Jan Bendix a/s

18. november kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

24. november kl. 18:00

Venø GIF: Julekrobal på Venø Kro (tilmeld. 9/11)

25. november kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Inger Bettina Franch

27. november kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

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 novemberudgave er hos
vores læsere den 28. november.
Afhængigt af månedsskifte vil dagen
for omdelingen for fremtiden variere fra
måned til måned. Her på bagsiden vil
vi angive udgivelsesdagen. Husk det i
forbindelse med orientering til læserne
om begivenheder omkring månedsskiftet. Måske skal de tidligere i VenøPosten
end hidtil.

Badminton, GIF: Mandage kl. 20:15, Hallen, Venø Efterskole

/ VenøPosten – Red.

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset
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Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov
GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur
Morgenbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

