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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst  
Hans Vestergaard Jensen
tlf. 24 25 42 38, havj@outlook.dk

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Næstformand og sekretær 
Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Kontaktperson
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
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejder:  
Anna Brødbæk

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

VENØ  KIRKE
JULEGLÆDEN
Mon det bliver jul i år, tænkte den 7-årige pige, da hun så sin mor sidde ved 
køkkenbordet og græde. Moren havde været trist i den senere tid, fordi det 
var blevet koldt og mørkt. Nu var det blevet rigtig koldt i den lille lejlighed. 
Moren klagede altid over, at det var blevet dyrere – varme, strøm, varerne 
i supermarkedet og tøj. Pigen turde slet ikke tænke på, om der blev råd til 
gaver. Det var trist at tænke på. Men samtidig spekulerede hun på, om hun 
på nogen måde kunne opmuntre moren. Det havde været svært, siden faren 
havde forladt dem. Og de vidste heller ikke, hvor han var. Han sendte ikke 
penge eller lod høre fra sig. Ville han sende en gave til hende? Da hun var 
lille, havde faren altid haft fine gaver til hende, når hun fyldte år og til jul. 
Havde han været ude at rejse for sit firma, tog han altid noget med hjem til 
hende. Men så var firmaet gået fallit. Forældrene skændtes, og faren var også 
begyndt at drikke. Og så en morgen havde hun bare fundet en seddel på sin 
hovedpude, hvorpå han blot havde skrevet: Farvel min engel. Hun forstod 
ingenting og var ulykkelig. 

Med skolen havde de været henne i kirken til luciaoptog. Læreren havde 
taget en seddel i våbenhuset og sagt, at hun skulle give den til sin mor. 
Moren havde udfyldt sedlen, og læreren havde fået den næste dag. Hun 
anede ikke, hvad sedlen skulle betyde. Nu var der kun en lille uge til jul. 
Det var snart juleferie, hvordan skulle det hele gå? En aften bankede det 
på døren. Udenfor stod der en dame med en pakke. Hun sagde, at det var 
julehjælp fra kirken. Pigen råbte på sin mor, der kom ud til fordøren. Moren 
takkede damen mange gange. I køkkenet blev pakken åbnet. Den indeholdt 
julemad og godter. Øverst var en konvolut. I konvolutten var der et gavekort 
til en legetøjsbutik. Moren begyndte at græde igen. Pigen forstod det ikke, 
nu kunne det jo blive en glædelig jul. Moren forklarede, at hun også var glad 
– i virkeligheden græd hun af glæde. 

Min lille beretning kunne være en fortælling fra virkeligheden, fordi 
mange mennesker i Danmark er i nød. Der er nogen, som ikke har penge til 
jul med fest og gaver. Derfor forsøger kirken at hjælpe dem, der ikke kan få 
enderne til at nå sammen. 

At hjælpe hinanden og vise medmenneskelighed er kirkens budskab. 
Evangelium betyder netop glædeligt budskab. Julens glade budskab blev 
fortalt til de fattige hyrder ude på Betlehems mark. Englene kom en mørk og 
kold nat. Hyrderne blev forfærdede, men englen sagde: »Frygt ikke! Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer 
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og 
dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er 
svøbt og ligger i en krybbe.« (Luk. 2,11f).

Guds kærlighed bliver levende blandt 
mennesker. Guds grænseløse omsorg er for alle 
mennesker - en overvældende stor glæde. Alle 
ønskes en glædelig jul.
/ Hans Vestergaard Jensen
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VENØ  SOGN
KONSTITUERING AF VENØ MENIGHEDSRÅD
Der er ingen ændringer i tildeling af posterne i Venø 
Menighedsråd, de nævnes dog her alligevel: Formand: 
Susanne Marie Jensen (Sussi) – næstformand/sekretær: 
Dorthe Brødbæk – kirkeværge: Niels Haahr – kontakt-
person: Inge Dehnfeld – kasserer: Marianne Pedersen.

Støtte til BROEN
Venø Kirke støtter igen i år BROEN i Struer. BROEN gør 
et vigtigt arbejde for at sikre alle børn og unge i Struer 
Kommune mulighed for et aktivt fritidsliv. 

Ny præst på Venø og i Humlum/Resen
Fristen for at søge stillingen som sognepræst på Venø 
og i Resen/Humlum er udløbet, og de to menighedsråd 
er pt. i fuld gang med at beslutte, hvem der skal ansæt-
tes. Efter højmessen den 1. januar siger vi Godt Nytår til 
hinanden, og farvel og mange tak til vores vikarpræst 
Hans Vestergaard Jensen – kom og vær med.

Ombygning af Venø Præstegård
Exner-fredningszonen spøger…, vi afventer stadigvæk 
svar på, om vi må tilbygge på vestsiden af Præstegår-
den. Der er sat pres på nu.

Kommende arrangementer
2. søndag i Advent, den 4/12 kl. 19:30: De ni Læs-
ninger. De ni tekster læses op af venøboere, som ikke 
arbejder i kirken eller menighedsrådet, så vi lytter i år. 
Imellem tekstlæsningerne er der fællessalmer og sang/
musik med Hans Sørensen, fløjtespillere og et minikor 
af sangglade venøboere og to sangere udefra. Herefter 
kaffe/te med Ane Kathrines velsmagende honningsnit-
ter fra Venø Urtehave & Bageri. 
4. søndag i advent, den 18/12 kl. 10:30: Højmesse.
Juleaftensdag den 24/12 kl. 14:00: Gudstjeneste.
1. juledag den 25/12 kl. 9:30: Højmesse.

GODT NYTÅR! 
Nytårsdag, den 1. januar kl. 16:00: Højmesse – heref-
ter bobler og kransekage til alle fremmødte med en tak 
og farvel til vores vikarpræst Hans Vestergaard Jensen.

Næste menighedsrådsmøde
Tirsdag den 17. januar kl. 18:10 hos Susanne Marie 
Jensen (Sussi). Vores menighedsrådsmøder er offent-
lige, og vi kan kontaktes på mr@venoe.dk. 

Husk! Præst Hans Vestergaard Jensen vil meget 

gerne komme på hjemmebesøg, hvis der er ønske om 
dette? Giv Sussi besked på tlf. 40 83 20 60, eller ring 
direkte til Hans Vestergaard Jensen på tlf. 24 25 42 38.

Venø Menighedsråd ønsker alle en Glædelig Jul 
og takker for flittig brug af Venø Kirke i året, der snart 
rinder ud.

Juleskovtur
I inviteres til at deltage i Juleskovturen tirsdag den 20. 
december kl. 17:30.

Juleskovturen begynder ved Resen Kirke. Herefter 
går turen ud i Klosterheden, hvor vi tænder lys på et 
træ i skoven og synger julesalmer. Derefter går turen til 
Café Humlum (Struer Golfklubs Café) på Thagårdvej 16, 
Humlum. Her serveres middag med flæskesteg “med 
det hele” samt kaffe og småkager. Prisen er 190 kr. + 
drikkevarer. Juleskovturen er en tradition, der i sin tid 
blev startet af Hans Vestergaard Jensen. I år bliver det 
en fælles, hyggelig aften for både Resen-Humlum og 
Venø Kirker. Tilmelding til: Jan Bjerglund på  
jabj@km.dk eller tlf. 23 60 42 12. Tilmelding senest 
den 13. december. Vi mødes ved Resen Kirke. Husk 
varmt udetøj. 

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

JULETRÆSFEST 2022
Venø GIF, VenøBoen og Venø Menighedsråd inviterer 
til årets juletræsfest, som traditionen tro finder sted den 
29. december kl. 17:30 i spisesalen på Venø Efter-
skole. Vi laver et festligt tag-selv-bord, danser om jule-
træ, får besøg af julemanden og spiller pakkespil m.m. 
Hver familie medbringer en ret og service svarende til 
det antal personer, der kommer - drikkevarer til eget 
forbrug - eventuelle rester af julens bagværk - en gave 
(20 kr.) pr. person - højt humør. Vi sørger for kaffe og te 
(husk kop).

Tilmelding senest den 26. december til Dorte 
Sauer på tlf. 23 95 34 97. Husk ved tilmelding at angive 
antal voksne og børn (under 15 år).

Vi glæder os til en hyggelig aften i selskab med såvel 
unge som ældre venøboere, og I er velkomne til at tage 
familie og venner med.

Arrangementet henvender sig til ALLE. God jul og 
godt nytår.
/ Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø GIF  
– Dorte Sauer”
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VENØBOENS  HJØRNE

NU ER DET FOLKETINGSPOLITIKERNES TUR
VenøBoen har indsendt det dokument, der går under 
betegnelsen ”interessetilkendegivelse om deltagelse i 
forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer”. 

Dokumentet er en omfattende beskrivelse af energi-
omstillingsprojektet, som venøboerne har arbejdet 
med siden 2021, og som har været økonomisk støttet 
af EU-midler specielt rettet mod grøn omstilling på 
Europas små øer. Mange øboere og fagfolk på og 
udenfor øen har medvirket til at skabe mål, strategier  
og konkret indhold. 

Den ønskede energiomstilling er ligesom mange 
af de øvrige udviklingsinitiativer, som venøboerne har 
taget igennem de senere år, bremset af lovgivning, hvor 
ø-forhold ikke har været tænkt ind. Friø-projektet letter 
mulighederne for virkeliggørelsen af projekter til gavn 
for lokalsamfundet.

I begyndelsen af det nye år bliver det så folketings-
politikere, der skal vælge 1 eller 2 ø-projekter ud af i alt 9 
indsendte. 

Som tidligere omtalt i VenøPosten, så ønsker venø-
boerne med projektet at gøre Venø CO2-neutral og 
samtidig tjene som model for Struers øvrige lokalområ-
der og som inspiration og demonstrationsmodel for de 
andre småøer i Danmark.

VenøBoen håber selvfølgelig på, at Venø bliver 
udpeget som friø, så flere års ”udviklingstørke” på grund 
af lovgivning kan ophøre – og øen kan ”genbefolkes” 
og fortsat være et levedygtigt helårssamfund, hvor det 
er attraktivt at bo og gæste.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

HVAD HAR VI GANG I?
Den nye bestyrelse i VenøBoen er nu for alvor trukket 
i arbejdstøjet. Vi har haft det første bestyrelsesmøde, 
hvor vi fik drøftet og sammensat ønsker til færgen om 
fremtidige takstnedsættelser og gratis perioder ud fra 
de ønsker, der kom frem både før, efter og under gene-
ralforsamlingen. 

Alice Frederiksen, der er valgt som færgerepræsen-
tant i bestyrelsen, går nu videre til Venø Færgefart 
og Struer Kommune med vores forslag/ønsker. Vi har 
prøvet at lave et forslag, der tilgodeser alles ønsker på et 
eller andet plan. Hvad forhandlingerne med kommunen 
munder ud i, vil I blive orienteret om her i VenøPosten.

VenøBoen har sagt ja til deltagelse i Feriemessen 
2023 sammen med Struer Kommune/Lydens By, 
Humlum Camping og Toftum Bjerge Camping. I den for-
bindelse har vi nedsat et lille udvalg bestående af Ane 
Kathrine Thorgård og Hans Peter Aarslev, som vil tage 
sig af planlægningen, så vi får en iøjnefaldende god 
stand. Nogle af øens turistaktører vil blive kontaktet, 
og vi håber, I vil bakke op og evt. deltage med pasning 
af standen en af dagene. Standlejen og forplejning til 
deltagerne dækkes af VenøBoen.

Vi har desværre igen fået afslag fra Struer 
Boligselskab, efter endnu en anmodning om at drøfte 
opførelse af et seniorbofællesskab på Venø. Der er ikke 
direkte sammenhæng mellem begrundelsen for afslaget 
og vores oplevelse af virkeligheden, så derfor opgiver vi 
ikke. Det er planen at fortsætte til det lykkes på en eller 
anden facon. Jeg mærker en endnu større interesse, 
efterhånden som tiden går, så der er helt klart et ønske 
og behov for et seniorbofællesskab på Venø.

VenøBoens bestyrelse vil gerne ønske alle med 
tilknytning til Venø, en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.
/ VenøBoen – Annette Friis
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DET  SKER
NYTÅRSDYP
Lørdag den 31. december kl. 11:00 inviterer Venø Vinterbadelaug og 
GIF på et “nytårsdyp” i fjorden. Har du lyst til at prøve “det kolde gys”, eller 
har du bare lyst til at komme og skåle nytåret ind med Vinterbadelauget, så 
trakterer GIF med champagne og kransekage til alle. Saunaen vil også være 
tændt.

Giv gerne besked om du/I kommer på tlf. 23 95 34 97. Vi skriver lige en 
reminder på Facebook mellem jul og nytår.
/ Venø Vinterbadeklub og Venø GIF – Dorte Sauer

NYD DEN HYGGELIGE JULETID  
December måneds tema i VUF er flødeboller med lækkert fyld og chokolade-
overtræk. Aftenen afholdes den 13. december kl. 18:30 i Børnehuset og 
varer ca. 2-2½ timer.

Kunne du tænke dig at give dig i kast med at lave dine helt egne flødebol-
ler, og har du brug for lidt hjælp til at komme godt fra start? 

At lave flødeboller kræver den helt rigtige teknik. Skummet skal være 
fløjlsblødt samtidig med, at det skal være stift nok til at kunne holde sig selv 
oppe, så flødebollen ikke falder sammen, og chokoladen skal være sprød 
og give et ”knæk”, når man bider i den. Vi arbejder med de bedste råvarer. 
Chokoladen er fra Valrhona. De øvrige ingredienser er økologiske, når det 
giver mening.

På kurset vil I blive guidet og vejledt i processen med at fremstille de 
dejlige velsmagende produkter. I laver det hele helt fra bunden og prøver 
alle de trin, man skal igennem for at få et godt resultat.

Kurset er for både voksne og børn (dog min. 8 år). Deltagerbetalingen 
denne aften er 250 kr. pr. person. Du får naturligvis flødeboller med hjem 
samt opskrift. 

Medbring gerne et forklæde samt evt. elastik med til at sætte langt hår op. 
Alt det andet har vi med. 

Der kan max være 12 deltagere på kurset. Hvis der er interesse, vil det 
være muligt også at lave et kursus om formiddagen kl. 10:00.  

Tilmelding og betaling via Mobilepay til Alice på tlf. 21 48 97 37 senest 
den 10. december. 

VUF i januar – sæt kryds 
den 19. januar kl. 18:30. 
Vi laver juletræer om til for-
årstræer. Så gem dit juletræ. 
(PS: Undlad at klippe i det).
/ VUF – Alice Frederiksen

JUL FORUDE
Igen i år er der mulighed for at få 
leveret juletræer og pyntegrønt 
gennem Venø Børne- og Ung-
domshus. Bestil levering gennem 
undertegnede.

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

Arkivfoto: Erling Roseth

Arkivfoto: VUF
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DET  SKETE
ET STENBILLEDE BLIVER TIL
Portræt af en sten. Denne sten (foto 1) er fundet på Venø. Maleriet er malet i 
mit lille, men gode atelier på Venø. 

At male portrætter af sten, eller udsnit af sten, er en glæde, jeg har med 
mig fra min farfar, Knud Agger (1895-1973) og min far, Ib Agger (1928-
2019). Det er for mig en meget naturalistisk tilgang til det abstrakte univers. 
Jeg oplever al slags liv i de motiver, som jeg falder for, når jeg går langs 
strandene eller på markerne og finder sten. Jeg ser ofte sten, hvor jeg tænker 
...det er en rigtig farfar- eller far-sten. Dem lader jeg ligge. De blev, og jeg 
bliver, fanget af forskellige motiver og udtryk i stenene. Både min farfar og 
min far fandt de fleste af deres stenmotiver på Venø. Det er en ekstra glæde 
at ha’ dem med mig på mine ture og i mit arbejde i mit atelier i campingvog-
nen. Jeg har både vævet og syet billedtæpper af motiver fra sten i flere år 
som væver og syerske. Nu maler jeg kun.

Jeg tegner først stenen op på lærred (foto 2), derefter maler jeg ud i en 
køre, måske 12 timer, til hele lærredet er dækket, og jeg har fået farverne 
og lyset placeret (foto 3). Næste dag er det stadig vådt, da det er oliemaling, 
jeg bruger, så jeg fortsætter, måske 12 timer mere, og strammer op, både i 
former og farver og ser ofte dér en masse detaljer i stenen og oplever i de 
dage også, hvad det er, der lige fanger mig i den specielle sten. Det er ofte 
en fortælling og så farvene. Det er de 2 sværeste dage (foto 4).

Så tørrer det i 1 uge, og jeg begynder så derefter på den sjoveste proces: 
at male mig helt ind i stenen. Det er hele billedet, der bliver bearbejdet med 
en masse tynde lag af alle de farver, jeg ser i stenen (foto 5).

Da min farfars stenbillede blev til alterbillede i kirken, oplevede jeg det 
på ny. Det har et lys, som kommer inde fra i stenen, og som jeg oplever 
også kommer indefra i hans maleri. Bagved mange lag maling kommer det 
igennem. 
/ Nana Agger, Svendborg

Foto 5

Foto 1 

Foto 2

Foto 3 

Foto 4
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DET  SKER  (IKKE)
VENØ FESTIVAL HOLDER SIESTA
Ovenpå fire forrygende år med forskellige  
versioner af vores stemningsfulde og familie- 
venlige all inclusive univers, vælger vi i 2023 at  
give Venø festival en lille pause. 

Vi er på halen over den succes, hvert arrangement har været, og over 
den begejstring og energi, vores festivalgæster og alle vores seje frivillige 
har bragt med sig hver eneste gang – uden jer ingen festival! I har trodset 
blæsevejr, omfavnet corona-restriktioner, og I efterspørger, hvornår vi kan 
gøre det hele én gang til! 

Selvom vi er fulde af kærlighed til vores magiske lille Ø-festival og alle, der 
deler den med os, så er en festival ikke båret af kærlighed alene. Desværre. 
Kærlighed har båret os rigtigt langt! Men vi er jo bare mennesker, ikke 
maskiner. Vi laver en festival i vores fritid og ønsker at levere den ægte og 
den fulde oplevelse. Det kan vi ikke, når kræfterne ikke er der - og vi vil ikke 
gøre det halvt!

Så hvad skal der ske? Vi skal samle kræfter. I mere end én forstand. I 
arrangørgruppen skal vi både lade op, videreudvikle konceptet og ikke 
mindst invitere nye kræfter ind i form af hjertevarme mennesker med fritid, 
kærlighed og fyldte energidepoter, der har mod på at være med til at forme 
og udvikle vores dejlige Venø Festival. 

Drømmer du om at sætte dit præg på Venø Festival og at bære den 
videre sammen med os? Måske sidder du derude med gode idéer til og 
evner inden for eksekvering af et madkoncept, der læner sig op ad vores 
fællesskabsværdier? Det kan være, du har erfaring med booking eller er en 
haj til alt med SOME? Send en mail til admin@venoefestival.dk og skriv lidt 
om dig selv og dine tanker.

Så vender vi stærke tilbage – sammen
/Venø Festival – Teresa Karlsen Riis 

Arkivfoto: Christian D. Mortensen

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Ane Kathrine Thorgård (sekretær), 
Alice Frederiksen (færgerepr.), Hans 
Peter Aarslev, (supleant for ø-repr.) og 
Per Mikkelsen.

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:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  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 Niels Haahr på  
tlf. 27 84 36 74. 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.
 - Færgelejet på Venø og Kleppen

Se mere om Venø på: venoe.dk

http://venoe.dk
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DET  SKER
BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22B  
Pris: kr. 4.995.000 
Boligareal: 149+46 m2 

Energimærke A2020 

Se mere 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

FIBERNET TIL ØEN
På baggrund af opfordringen i novemberudgaven af VenøPosten om for-
håndstilkendegivelse af etablering af fibernet, har 50 adresser vist interesse. 
Jysk Energi Fibernet A/S har sagt ja til at etablere fibernet til disse adresser 
mod en egenbetaling på kr. 4.000. 

Derudover er der allerede 38 adresser med i projektet med støtte fra 
Bredbåndspuljen. Dvs. i alt er der altså 88 adresser på Venø, der får etableret 
fibernet. 

Jysk Energi udsender informationsbrev og opkrævning af egenbetalingen 
i denne tid. Etableringen påbegyndes nu og forventes afsluttet i maj 2023. 
Selve internetudbyderen vil i første omgang blive Altibox - se nærmere på 
www.altibox.dk for, hvad de kan tilbyde af løsninger. Senere (måske i 2024) 
vil der sandsynligvis komme andre internetudbydere på fibernettet.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

BOLIGER, FÆRGER OG FREMTIDENS LANDBRUG
Det var tre emner, som optog størstedelen af repræsentant-
skabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) i 
november. Fra VenøBoen deltog Hans Peter Aalbæk og Jan 
Bendix.

Deltagere fra 20 øer og SaDS-bestyrelsen var med til at 
drøfte muligheder og begrænsninger på de tre områder.

De seneste års større interesse for at flytte til øerne efterla-
der øerne med et boligproblem. Mange øer har ingen huse til 
salg, og ledige ejendomme ender ofte som sommerhuse og/
eller flexboliger. Ligesom på Venø er manglen på lejeboliger udtalt. 

Færgedrift og -udvikling er fast emne på SaDS-møder. I år drøftedes især 
interessen for et fælles rederi for ø-færger, fordele og ulemper ved standard-
færger og omlægning til mere energivenlig drift. 

Fællesrederi er der ikke mange øer, der ønsker. Ligesom Venø sætter 
andre øer pris på den nærhed, der er til hjemkommunen og de kontakt-
muligheder og fællesløsninger, det åbner for. Flere rederier arbejder med 
omlægning til el-drift, nye brændstoffer osv. De løsninger, der arbejdes 
med for tiden forventes at have levetider på 10-15 år, hvorefter teknologien 
skaber nye fremdriftsmidler. Flere øer meldte om store problemer med 
ruteplaner i forlængelse af de stærkt stigende energipriser.

Landbrugene på småøerne blev diskuteret med baggrund i den omfat-
tende rapport, som SaDS har ladet udarbejde (www.kortlink.dk/2hc32). 
Hvordan kan SaDS medvirke til, at rammebetingelserne for regulær drift 
sikrer landbrug i fremtiden? SaDS-bestyrelsen har efter mødet formuleret 
sine politiske ønsker. De omfatter bl.a. ændringer i hektarstøttens omfang 
og benyttelse, bedre muligheder for kombineret landbrug og andet erhverv 
samt muligheder for gennemførelse af grøn omstilling.

I december-udgaven af Ø-Posten er omtale af mødet og af ”ø-runden”, 
hvor de enkelte øer giver status for ø-aktiviteter.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Lene Terkelsen
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I SIKKER HAVN!
De sidste to år har det gode sejlskib Gertrud ligget i og stået på Venø Havn, 
misvedligeholdt og forladt.

Ejeren har på grund af forskellige omstændigheder ikke haft resurser til at 
bruge og vedligeholde sin båd, og havnen har fået til opgave at sikre dens 
fremtid.

Derfor er det glædeligt, at fem friske efterskoleelever med Anders 
Gaardsted Nielsen i spidsen har overtaget skibet for at sætte det i stand.

Det er blevet kørt til en af deres forældres gård. Der er en lade, hvor de 
fem elever kan give Gertrud nyt liv. Der vil gå nogle timer med knofedt og 
ihærdighed. Så skal de nok få et fint sejlskib ud af det.

Vi håber fra havnens side, at de bliver klar til foråret, så det kan få en 
plads i havnen, således de får den fulde fornøjelse af skibet.
/ Venø Havn – Claus Lund Jensen

OPHAVSMAND – RUNNING DINNER
I novemberudgaven kom vi med en fejloplysning i forbindelse med det fine 
initiativ til Running Dinner den 21. januar. Det er Dennis Borbjerggaard, der 
står for idé og arrangement. Detaljer om det uddyber han i januarudgaven 
af VenøPosten. Vi glæder os til at høre mere om arrangementet.
/ VenøPosten – Red.

LIDT HISTORIE
Hanne Nielsen har mailet redaktionen et 1961-foto fra Kleppen, hvor passa-
gerer tålmodigt afventer Venøsunds ankomst. 

Hanne har givet tilsagn om at kigge sin afdøde mands fotoarkiv igennem 
for fotos fra ”gamle 
dage”. Eigil var en 
flittig fotoleverandør til 
VenøPosten.
/ VenøPosten – Red. 

Færgetrafik  
i oktober

 2022 2021
Passagerer ............ 17.896 .....20.960
Personbiler ...............9.892 .....10.474
Busser ........................... 420 ...........464
Lastbiler ..........................80 ...........214
Gods (tons) ................. 130 ...........182
Cykler............................ 364 ...........434
Campingvogne ............16 ............. 30

FULD PRIS IGEN
Overfartsleder Charly Clemmensen 
fortæller til VenøPosten, at fra den 
1. december er der igen fuld beta-
ling for personbiler.

Samtidig forventer Charly, at 
forrudemærkater til privatbiler er 
på vej med posten, når betaling 
har fundet sted.
/ VenøPosten – Red.

ITALIENSK FOR  
VENØBOERE
Fredag den 9. 
december kl. 18:00 afholdes 
årets sidste Kulturaften i Børnehu-
set med italiensk mad, drikke m.m.

Tilmelding via SMS til Flemming 
Damgaard på tlf. 27 29 66 00 eller 
Erling Roseth på tlf. 23 92 29 05
/ VenøPosten – Red.

Fotos: Claus Lund Jensen
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Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler

venoe-kartofler.dk

Kom i julestemning og invitér familie 
og venner til en hyggelig søndag på 
Venø Kro, hvor vi serverer en dejlig 

julebuffet:

den 4. december kl. 12:00-16:00 
kr. 385,- pr. person.

Bordbestilling nødvendig.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Kontakt os venligst 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 0504936@spar.dk

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Se åbningstider på side 16

VINTERHYGGE I LÆSEKREDSEN
Lørdag den 4. februar. 
Kl. 11:30 - vi mødes ved færgen og kører på Galleri-
besøg i Struer.
Kl. 13:00 - frokost på Restaurant Ved Fjorden.
Tilmelding senest den 27. januar på sms til  
21 86 87 12. 
/ Læsekredsen - Kirsten Yde, Hanne Rahbek,  
Tove Odgaard, Marlene Vandsø og Annette Friis

STEFFEN KJÆR KOMMER MED NY ROMAN
I december udkommer ”Broderlandet”, skrevet af tidligere 
venøbo og nu sommerhusejer Steffen Kjær. Bogen udkom-
mer på Byens Forlag. 

VenøPosten bringer anmeldelse i en af de kommende 
udgaver. Steffen udtaler, at der kan være mulighed for 
genkendelse af karakterer fra øen!
/ VenøPosten – Red.

JUL I URTEHAVEN
Venø Urtehave har masser af nyheder, hjemmebag - herunder vores efter-
tragtede honningsnitte samt gode ting til julegaver, vært- og værtindegaver. 

Kom og besøg os i den julepyntede butik de tre første søndage i decem-
ber fra kl. 12-16. Man kan også bestille gavepakker på forhånd og hente 
uden for åbningstid. Følg med på vores Facebookside og se, hvilke nyheder 
vi præsenterer. Bageriet har åbent for forudbestilt brød de tre første week-
ender i december. Der er lukket den 24. og 25. december. Åbent den 26. 
december for forudbestilt rugbrød, boller og flutes. (bestilles senest 23/12). 
Åbent den 31. december for forudbestilte boller og flutes (bestilles senest 
30/12 kl. 16). Alle bestillinger skal ske til tlf. 51 92 97 38.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

ØL TIL VENØFOLKET! 
Venø Urtehave præsenterer nyeste skud på stam-
men: Vild Venø, som er en enestående gylden ale 
med oprindelse fra Venø. Et udvalgt smagspanel 
af venøboere har sammen med brygger John fra 
Staarup Haandbryg komponeret en forrygende 
øl – med et strejf af brombær fra Venø og bron-
zefennikel fra Venø Urtehave. Der findes 175 af 
slagsen, og de sælges udelukkende fra Venø Urte-
have til 50 kr. for en halv liter. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård Foto: Ane Kathrine Thorgård
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Det kan godt ske, at mange tænker på november som en lang og lidt trist 
måned, men det er ikke tilfældet på efterskolen. Vi har fortsat en trofast flok 
elever, der hver morgen før kl. 7 dypper sig i bølgen blå. Vejret har budt på 
mange gode dage for surferne - det er altid sjovt at mærke stemningen, når 
surferne jubler over god vind, mens andre kryber i ly for det, de omtaler som 
træls blæsevejr.

Kalenderen har været fyldt med aktiviteter som værelsebytte, Liv i 
Højskolesangbogen, åbent hus med besøg af 35 interesserede kommende 
efterskoleelever, Brobygning til (lokale) ungdomsuddannelser, besøg af Sport 
24 med tilbud på skitøj og en teaterforestilling med Opgang 2 fra Århus, 
der opførte forestillingen “Sommerhuset”. Vi slutter november af med en 
uddannelsesmesse med besøg af 6 ungdomsuddannelser med særlige tilbud 
målrettet vores elevgruppe. Det drejer sig bl.a. om de maritime ungdomsud-
dannelser i Frederikshavn og på Ærø, Ordblinde HF i Nørre Nissum og et 
kostskoletilbud i Fjerritslev.

Liv i Højskolesangbogen
Stor tak til alle jer der deltog i fællesarrangementet. Det var så hyggeligt at 
mærke jeres lyst til at tale med de unge mennesker over maden. Også fælles-
sangen, der næsten løftede taget på skolen, var en rigtig god oplevelse. Og 
eleverne var så glade for jeres besøg!

Multishow
Efter et par magre år, er vi nu tilbage med det store multishow. Alle venøbo-
ere inviteres til generalprøve på forestillingen mandag den 19. december 
kl. 17:00 i Hal 3. Der er kaffe på kande fra kl. 16:15 i spisesalen. 

Tilmelding til arrangementet til Lone på lone@venoe-efterskole.dk senest 
mandag den 12. december.

Tilbage er der kun at ønske jer alle en rigtig glædelig december - vi håber 
at se jer den 19.

/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

ÅRETS JULEHISTORIER
”Jul på Granvej” er titlen på årets julehæfte, der er 
tillæg til VenøPostens decemberudgave. 

Forfatterne er alle elever fra efterskolens forfat-
terlinje, hvor Peter Rewers også i år har opfordret til 
elevdeltagelse.

VenøPosten takker for bidrag og ønsker læserne 
god fornøjelse med læsningen.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Foto: Venø Efterskole

Foto: Jan Bendix

Erik Sommer

Sang ”for fulde huse” 

Der signeres Højskolesangbøger

1

Venø Efterskole, Forfatterlinjen, december 2022

God jul!



4. december kl. 19:30 De ni Læsninger v/Hans V. Jensen  

    samt venøboere

9. december kl. 18:00 Italiensk kulturaften i Børnehuset

13. december kl. 18:30 Flødebolleaften i VUF, Børnehuset (tilmeld.  

    10/12)

18. december kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

19. december kl. 17:00 Multishow, generalprøve, Efterskolens Hal 3

20. december kl. 17:30 Juleskovtur, Resen Kirke (tilmeld. 13/12)

24. december kl. 14:00 Juleaftensgudstjeneste v/Hans V. Jensen

25. december kl. 09:30 Højmesse v/Jan Bjerglund

29. december kl. 17:30 Juletræsfest, spisesalen, Venø Efterskole 

    (tilmeld. 26/12)

31. december kl. 11:00 Nytårsdyp i Limfjorden, Havnen

1. januar kl. 16:00 Nytårsaftensdag - højmesse v/Hans V.  

    Jensen samt farvel og tak til vores præst

Badminton: Mandage kl. 20:15-21:15 i efterskolens hal 

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i efterskolens hal

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

Svømning: Søndage kl. 11:00-12:00, Struer Svømmehal

Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk

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

Yoga: Onsdage kl. 17:15-18:15 i efterskolens hal

DECEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2023 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 22. december

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser 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 udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Lilly Møller

Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,  
Preben Friis, Christian Dehnfeld Morten-
sen 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 planlæg-
ningen og registrer via  
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 4. januar.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


