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BADETRAPPEN
 

Blæsten går frisk over Limfjordens vande 

af og til koldt må damerne sande

derfor i hast de løber i vand

benene kolde og tæer med sand

Hvor ville vort dyp blive lækkert og rart

hvis vi ku komme i - og op - i en fart

en trappe så bred at damer med mås

ej sitter fast når på trappen der gåes

At nyde den friske og frie natur

i vandet ved Venø som ligger ved Struer

skal tilkomme alle, derfor vi jer gir

en trappe til vandet - det Friluftsrådet sir

Vi takker så meget og håber at alle

med tiden la’r klæder og håndklæder falde

og nyder vor trappe, vor ø og vor fjord

klap hænderne sammen - nu klippes den snor

Ane Kathrine Thorgård
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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

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

VENØ  KIRKE
PRÆSTEN OM PRÆSTEN
I forbindelse med Trine Parbos syge-
melding er undertegnede blevet kon-
stitueret i embedet. 

Mit første embede var som 
sømandspræst i Antwerpen fra 1977-
82. Derefter blev det Hans Egede Kirke 
på Østerbro i København. Fra 1985 var 
adressen Sømandskirken i Hong Kong. 
Det var spændende år. Container-
trafikken var i voldsom vækst, så vi 
havde mange skibsbesøg og gæster på 
kirken. 

Hong Kong var en engelsk kronkoloni, som skulle gives tilbage til Kina 
i 1997. I denne overgangsperiode var der megen debat om fremtiden. 
Demonstrationerne på Den Himmelske Fredsplads i 1989 med den tragiske 
afslutning sendte chokbølger ind over Hong Kong. Men i det store og hele 
blev det en fredelig overgang til Kina den 1. juli 1997. Vi blev der endnu et år 
og oplevede den nye administration, der nu skulle rapportere til Beijing i ste-
det for til London. I de år startede jeg også en besøgstjeneste i Kina, hvor jeg 
holdt gudstjenester for danskerne - først i Beijing og senere også i Shanghai. 
Det gav anledning til mange ture rundt i landet. 

I 1993 havde jeg studieorlov i tre måneder, hvor min kone og jeg rejste i 
fodsporene på de danske missionærer i Nordøstkina. Det var en stor åbenba-
ring at opleve de kristne kirker, som i flere tilfælde var bygget af danskerne. 
Det var en meget spændende rejse, som har givet os mange kontakter til 
kristne i Kina. Min kone har skrevet en bog om dansk kinamission og den 
kinesiske kirke.

Men efter 13 år skulle vi hjem igen nu til Rønne på Bornholm, hvor jeg 
var sognepræst og provst. Her var vi i 4½ år. Men Bornholm er langt væk for 
jyder fra Thyborøn! Vi var kommet hjem uden at have meget mere kontakt 
med familie og venner. Man kommer ikke sådan lige forbi Bornholm. Vi 
følte næsten, at vi havde flere besøg i Hong Kong end på Bornholm. Så da 
Singapore blev ledigt, var betænkningstiden kort. Det blev til 7½ års eventyr.

Nu gik turen hjem igen med mange gode minder og oplevelser. Vi 
havde fået et barnebarn og skulle tættere på. Jeg blev sognepræst i Resen, 
Humlum og på Jegindø, hvor vi boede i en pragtfuld præstegård med udsigt 
til Limfjorden og Venø. Det blev til 4½ år med mange gode 
erfaringer. Jeg gik på pension med udgangen af 2014.

Da jeg ikke træffes dagligt på Venø, er man meget  
velkommen til at ringe på tlf. 24 25 42 38 eller skrive til: 
havj@outlook.dk, hvis man ønsker en samtale eller besøg. 
/ Hans Vestergaard Jensen 

I lys og skygge - dansk mission i Kina

af Anne Hviid Jensen 

ISBN13: 9788775177110, forlag: Unitas

Foto: Jan Bendix



3

VENØ  SOGN
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

Mette Haahr (sekretær), Per Noesgaard 
(færgekontakt) 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 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

PRÆSTEVIKAR
Som omdelt på pamflet midt i januar, er det allerede kundgjort, at vores  
sognepræst Trine Parbo desværre er sygemeldt. Pastor emeritus Hans Vester-
gaard Jensen er derfor konstitueret som sognepræst på Venø. Det er en svær 
situation for både Trine og Venø Menighedsråd. Tak til Hans Vestergaard 
Jensen for hjælpen til at støtte kirkelivet på Venø. 

Hans Vestergaard Jensen har bedt Venø Menighedsråd oplyse Venø om, 
at har I behov for at tale med ham, så kan han kontaktes på både telefon og 
mail - se oplysningerne på side 2.

Kyndelmissekoncert søndag den 6. februar kl. 16:00 i Venø Kirke
Læs mere om koncerten på side 5. Den arrangeres i samarbejde med Venø 
Musik.

Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have…
Søndag den 27. februar kl. 10:00 er der fastelavnsfamiliegudstjeneste i 
Venø Kirke med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller mm. i Venø 
Børnehus. Vi håber, at små som store børn vil møde op til gudstjeneste og 
efterfølgende slå katten af tønden. Vi håber også, at de små som store børns 
forældre vil følge med og få en hyggelig fælles stund, mens der baskes til 
tønden.

Gudstjenestefrie søndage i 2022?
Venø Menighedsråd vil igen i år bestræbe sig på, at der sker noget på en del 
af disse søndage – det være sig musik, sang, foredrag, mv. – og vi er så hel-
dige, at organist Hans Sørensen med frue har lovet at hjælpe os med forskel-
lige musikarrangementer.

Solnedgangsmusik til sommer?
Skønt at vide, at vi igen i år kan se frem til et fastlagt program i Venø Kirke, 
når sommeren er over os. Vi har alle kontrakter i hus, så glæd jer! 

Seminar for menighedsrådsmedlemmer
Venø Menighedsråd glæder sig over stor til-
slutning med god repræsentation fra en del af 
de danske småøer. 

Seminaret løber af stablen den 4.-5. 
februar på Venø Kro og Nørskov. Meget 
mere om dette. Se også anden artikel i bladet.
/ Venø Menighedsråd  
– Marianne Pedersen

Forberedelse til “lægmandsgudstjeneste”  

på en stormfuld sidste søndag i januar.

Foto: Jan Bendix

http://venoe.dk
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DET  SKETE
VENØBOENS HJØRNE

Venø Cykler: På bestyrelsesmødet den 25. januar havde vi 
fornøjelsen af besøg af Mogens Askanius og Linda Tang, da 
vi var interesserede i at høre, hvordan det var gået med før-
ste sæson for cykeludlejning af de nyindkøbte cykler. Det var 
positive 30 minutter, hvor Mogens og Linda med stor entusiasme fortalte om 
positive oplevelser med turister af flere forskellige nationaliteter. Lejerne har 
hørt om muligheden ved enten Turistforeningen eller Venøs hjemmeside. 
Nogle har også taget færgen over og så opdaget cyklerne. Ca. halvdelen af 
udlejningen er foregået gennem primært Linda og også lidt Mogens og den 
anden halvdel er udlejet fra Venø Havnecafé og Kiosk. Mogens havde store 
roser til Christian Vennevold og Linda Tang for hjælp med alt det praktiske. 
Som Mogens sagde, så har de lært af erfaringerne fra det første år, så meget 
forhåbentlig glider nemmere fremadrettet. Cyklerne har fået en stor service-
gennemgang ved cykelhandleren, og cykelkurvene er blevet udskiftet, da de 
var rustet.

Cykelskur: Det er omkring 10-11 måneder siden Struer Kommune ansøgte 
Kystdirektoratet om at få lov til at udvide skuret ved færgen til udlejningscyk-
lerne. Kommunen har flere gange rykket Kystdirektoratet, men det hjælper 
desværre ikke på ekspeditionstiden. Vi ved næsten ikke, om vi tør håbe på et 
dække til cyklerne inden sommeren 2022 er ovre - men vi ønsker os det rigtig 
meget.

Strandrensning: Som nogle af jer har set på Facebook, så påtager Venø 
Efterskole sig at arrangere strandrensning i år. Det er en lille projektgruppe 
på skolen, der har planlagt og står for gennemførelsen. De skriver selv mere i 
VenøPosten i marts, da de håber på den sædvanlige opbakning fra venøbo-
erne. Så her en opfordring til at bakke op om arrangementet. Vær opmærk-
som på, at man skal tilmelde sig arrangementet, så sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen den 9. april.

Kontaktudvalg for lokalområder: Der kan fremover vælges to repræsentan-
ter og en suppleant til dette udvalg i Struer Kommune. VenøBoen har valgt 
undertegnede og Jan Bendix som repræsentanter og Per Noesgaard som 
suppleant.

Beboerforslag: Fra en venøbo har vi fået forslag vedrørende en henstilling til 
øboere og turister om ekstra nedsættelse af farten inden for byzonen. Spe-
cielt i krydset ved kirken og i de skarpe sving nede omkring centralen på Hav-
stokken, hvor udsynet er dårligt. Vi har drøftet det, og tror ikke ændret skilt-
ning vil ændre noget. Vi vil i stedet gerne opfordre til, at vi alle - både bilister, 
cyklister og gående er mere opmærksomme, og holder os i egen vognbane.

/ VenøBoen – Annette Friis 

GAVE TIL BADELIVET
Venø GIF har i 2021 ansøgt og 
fået beviliget tilskud fra Friluftsrå-
det til en ny og mere vejrbestandig 
trappe fra badebroen bag Venø 
Havn. Med en sikker bred bade-
trappe med dobbelt gelænder 
henvender vi os nu til en bredere 
gruppe af badeelskere, fra barn til 
pensionist - fra sommer- til vinter-
badere.

Trappen er allerede på plads, 
og blev indviet fredag den 28. 
januar i smukt vejr med dyp, 
orange bånd til saks, digt, faste-
lavnsboller samt portvin.

Tak for det store fremmøde, 
hvor syv friske vinterbadere var i 
fjorden – til lejligheden i badedrag-
ter(!) og med tilskuere. 

Vi er meget glade for den nye 
badetrappe, som GIF håber vil 
blive anvendt flittigt året rundt. 
/ Venø GIF og Venø Vinterbade-
laug – Marianne Pedersen

Foto: Erling Roseth
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DET  SKER
KYNDELMISSEKONCERT I VENØ KIRKE
Venø Menighedsråd og Venø Musik inviterer til 
Kyndelmissekoncert søndag den 6. februar  
kl. 16:00 i Venø Kirke. 

Margrethe Ingemann Sørensen, sopran, og Ask Nørholm, guitarist mm. 
fremfører originale fortolkninger af traditionel nordisk salme- og visesang. 
Derudover skal vi høre nogle af parrets egne sange. 

Kirkens organist, Hans Sørensen, vil undervejs fortolke vinterens sange og 
skabe stemning og tid til eftertanke på kirkens orgel. 

Lidt om Kyndelmisse: Kyndelmisse har både en folkelig og kirkelig betyd-
ning og falder altid den 2. februar, 40 dage efter juleaften. Kalendermæssigt 
markerer dagen, at halvdelen af vinterhalvåret er gået. Det latinske navn er 
“Missa Candelarum”, “Lysmesse”, og tidligere blev der holdt store lysfester på 
landet den 2. februar, og Kyndelmisse var en lige så stor festdag som jule-
aften. I 1770 forsvandt dagen som en helligdag sammen med flere andre, og 
man indførte én fælles helligdag, nemlig Store Bededag. I Danmark kender 
vi også Kyndelmisse under navnet “Kjørmes Knud” (vinterens knude), som vi 
synger om i Jeppe Aakjærs: Sneflokke kommer vrimlende. 

Kirkelig set er dagen en markering af de 40 dage, der skulle gå efter 
fødslen af et drengebarn, før Maria kunne tage Jesus med i templet og der-
med blive “renset” og indgå i menigheden igen. Dagen kaldes også “Maria 
Renselsesdag”. Kristne i Jerusalem har fejret Marias renselsesfest fra før år 
400. I katolske kirker tændes alle de lys, der skal bruges resten af året, den 2. 
februar. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

Ø-KIRKER UNDER LUP
Som nævnt på kirkesiderne i januarudgaven af VenøPosten, 
så er Venø Menighedsråd og VenøBoen værter for Sammen-
slutningen af Danske Småøers (SaDS) seminar i dagene den 
4. og 5. februar.

Emnet er: Ø-kirkerne - nu og i fremtiden. Interessen for deltagelse har 
været glædelig stor. Mere end 40 deltagere fra 13 småøer er repræsenteret 
ved præster og menighedsrådsmedlemmer. 

Som oplægsholdere deltager biskop Henrik Stubkjær, Lennart Damsbo-
Andersen (MF) (S), der er formand for Folketingets Udvalg for Småøer og 
medlem af Kirkeudvalget samt sognepræst Rasmus H.C. Dreyer fra Agersø-
Omø Pastorat.

Arrangementet kunne ikke være gennemført uden hjælpen til indkvar-
tering, som 14 venøboere har muliggjort og Annette Friis har koordineret. 
Selve seminaret gennemføres på henholdsvis Venø Kro og Nørskov. Vi 
håber, at også vejrguderne viser sig fra den venlige side, så de af vores 
gæster, der er på Venø for første gang, får mulighed for glimt af øen.

Der er en solid basis for et nyttigt seminar til glæde for ø-kirkerne og 
de lokalsamfund, hvor kirken er en integreret del, som her på Venø. Tak til 
venøboere, der på forskellig vis muliggør seminaret.
/ Sammenslutningen af Danske Småøer – Jan Bendix

Foto: Christian D. Mortensen

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22D  
Pris: kr. 795.000 
Boligareal: 120 m2 

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
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DET  SKER
FORENINGSBESTYRELSER, 
HVORDAN?
Sammenslutningen af Danske 
Småøer (SaDS) og LAG Småøerne 
holdt i januar fællesmøde på 
Femø. De to bestyrelser talte sammen om, hvordan organisation og kom-
munikation kan forbedres, så alle øboere får nytte af foreningsarbejdet og 
måske også en bedre forståelse for de roller, de to foreninger spiller i forhold 
til den enkelte ø og ”verdenen” uden for øerne.  

Der kom adskillige idéer på bordet. I det kommende år vil en del af dem 
blive afprøvet. Mødet lægger op til en bedre udveksling af erfaringer mellem 
øer, der måtte have fælles interesser, men som ikke nødvendigvis i dag er 
opmærksomme på at bygge videre på hinandens erfaringer. Som eksempel 
blev nævnt det netop gennemførte webinar om bosætning, der havde 
samlet mere end 40 deltagere. Det var et SaDS-initiativ, men det behøver det 
ikke altid at være. 

Det kan lige så godt være den enkelte ø, der tager et emne op, undersø-
ger interessen for at etablere netværk om emnet, hvor så de øer, der vil med, 
er velkomne. Webinar-muligheden, som er velafprøvet gennem de seneste 
par år, er let tilgængelig og stiller ikke øboere over for store logistikkrav. Som 
emner blev bl.a. nævnt: Fødevarer, landbrug, havne og energi. 

Her på Venø har vi besluttet os for at afprøve ”modellen”. Vi véd, at flere 
øer arbejder med energispørgsmål, ligesom vi. Vi inviterer interesserede til 
et webinar-møde den 14. februar kl. 19:00-20:30 om energiomstilling, 
hvor Venø med Skafti Halldórssons (ProEnergi) hjælp og oplæg udveksler 
erfaringer.

SaDS vil også invitere beboerforeningerne til ”husmøder” 3-4 gange årligt 
via webinarer, hvor SaDS kan orientere om aktuelle sager og samtidigt få 
inspiration til eget arbejde. 

Både LAG- og SaDS-bestyrelsen stiller sig til rådighed via online-møder, 
når de enkelte beboerforeninger måtte ønske at have foreningsemne(r) på 
dagsordenen.

For både LAG og SaDS sker der væsentlige udskiftninger i bestyrelserne. 
Femø-mødet var derfor også en opfordring til at finde emner til opstilling på 
generalforsamlingerne senere på året. 

Femø-mødet vil blive yderligere omtalt i marts-udgaven af Ø-Posten. Er 
der spørgsmål til bemærkningerne her, så kontakt undertegnede.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

Femø-besøget omfattede også besøg  

hos ny andelskøbmand og kommende 

”event”-sted.
Fotos: Lise Thillemann Sørensen
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DET  SKER
HAVNENS GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø 
Havn tirsdag den 16. marts kl. 19:30 i Havne-
huset. Generalforsamlingen gennemføres med dags-
orden i følge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 
4. Behandling af evt. indkomne forslag 
5. Godkendelse af budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes senest den 2. marts 
til formand Tage Jepsen enten på mail: tage@venoe-efterskole.dk eller pr. 
brev: Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer.
/ Venø Havn – Mette Jaffke 

SAMLING PÅ UDVIKLINGSPLANER
VenøBoen og Kontaktudvalget for Lokalområder inviterer til 
møde den 28. marts kl. 19:30. Mange venøboere har fået 
en direkte invitation med en opfordring til at gøre status på de 
mange idéer og konkrete planer, som Venø har udarbejdet, 
og som står overfor virkeliggørelse i de kommende år.

Mødet er offentligt – og er der venøboere, som ingen 
indbydelse har fået, men som har lyst til at komme med i det 
vigtige arbejde, så kontakt VenøBoen, Annette Friis.

Arbejdet tjener selvfølgelig til at 
give venøboerne overblik over aktuelle 
planer og prioriteringer, og det tjener 
til at give Struer Kommune information, 
der kan lette planernes gennemførelse.
/ Kontaktudvalget for lokalområder  
– Jan Bendix 

 

Invitation til borgermøde  
om Venøs udviklingsplan 
 
 
 

 

 
 

VenøBoen og Struer Kommune inviterer til et særligt borgermøde på Venø  
for borgere udpeget af VenøBoen. 

Mødet finder sted mandag den 28. marts fra kl. 19.00-21.00 på Venø Efterskole. 

Formålet med mødet er at skabe overblik over Venøs udviklingsplaner og ønsker til prioriteringer. 
Det endelige program udsendes primo marts. 
 

Tilmelding 
Du bedes senest den 21. marts give besked, om du har mulighed for at deltage i mødet.  
Send beskeden til kfl@struer.dk.  
  

Vi glæder os til at se dig! 

 

Status 
Hjælp os med status og 

prioritering for de planer, du 
er kontaktperson for.  

Mail status senest den 1. 
marts til annette@venoe.dk. 

Den samlede status 
videresendes forud for 

mødet. 

 
 

 

KLAR INFORMATION!
Venø Færgens overfartsleder 
Charly Clemmensen fortæller til 
VenøPosten, at der til april kommer 
en ny informationstavle til oplys-
ning (og glæde) for både turister 
og fastboende. Det er en LED 
info farveskærm 1,9 meter bred 
og 1 meter høj. Når det først sker 
til april, så skyldes det leverings-
problemer i forbindelse med den 
almindelige forsyningssituation for 
elektronikkomponenter. Informati-
onstavlen er et led i Venø Færgens 
ønske om at forbedre servicen over 
for passagererne. Den nye tavle 
”kan selvfølgelig mere” end den 
nuværende og nedslidte. Den kom 
til øen i 2010.

Informationer, der ønskes på 
tavlen, skal forsat mailes til Søren 
Lang Hindkjær på:  
søren@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.

Kasseret! Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
ENERGIOMSTILLINGEN OG VENØ SOM FRI-Ø
VenøPosten omtalte i januarudgaven strategien for 
energiomstilling, som venøboerne har foreslået. Det 
er en udfordrende strategi, hvis gennemførelse kræver både omfattende 
finansiering og lige så vigtigt, utraditionelle metoder til gennemførelse. 
Det er baggrunden for en nylig dialog mellem projektet, Struer Kommune, 
Erhvervshus Midtjylland og Central Denmark EU Office. Sidstnævnte er 
regionernes fælleskontor i Bruxelles. Kontoret har dyb indsigt i EU-fondes 
mulighed for medfinansiering af analyser og større investeringer. Det kan 
eksempelvis betyde, at projektets forslag i forbindelse med Venø Færgens 
omstilling til ren el-drift kan kombineres med batteribanker, der opsamler og 
fordeler den lokale energiproduktion.

Virkeliggørelsen af flere af strategiforslagene forudsætter lempelser i 
nogle af de lovgivningsmæssige rammer, som generelt gælder for udvikling 
i landdistrikterne. Kommunen undersøger for øjeblikket mulighederne for 
at benytte Finanslov 2022’s åbning for etablering af frikommune/friø. Bliver 
Kommunen frikommune, vil det åbne for lempelser på en række væsentlige 
områder - ikke kun med hensyn til energiomstilling, men også en del af de 
øvrige udviklingsplaner, som venøboerne ønsker gennemført.
/ ProEnergi og VenøBoen – Jan Bendix 

DE VANSKELIGE DØRE
VenøPostens fotograf Erling Roseth havde ikke gjort det nemt for årets aktive 
venøboere, der forsøgte at ramme den rigtige løsning på VenøPostens nyt-
årskonkurrence. Redaktionen glæder sig over, at antallet af løsninger i år blev 
rekordstort, hvorfor vi måtte tilrettelægge en særlig lodtrækningsprocedure, 
som vi vil undlade at forklare. Vinderen af årets æske chokolade fra Spar 
Humlum blev Dorte Sauer, der en af de nærmeste dage får præmien bragt. 
Til lykke til Dorte – og tak for deltagelsen.
/ VenøPosten – Redaktionen
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DET  SKER
GIV DIT GAMLE JULETRÆ NYT LIV
VUF tager hul på 2022 med en kreativ 
aften ved Laila Hvid. Laila vil vise, hvor-
dan du kan genbruge dit juletræ. Ved 
hjælp af grensaks, pilegrene, mos mv. 
bliver juletræet forvandlet til et smukt 
forårstræ. 

Laila vil endvidere lære os, hvordan 
haveaffald og materialer fra naturen 
kan blive til de skønneste kreationer 
som ophæng, fade og borddekora-
tioner. Det kræver ikke meget udover 
tørre materialer fra din have eller 
naturen, trælim og ikke mindst lysten til at prøve noget nyt. 

Vi mødes torsdag den 3. marts kl. 18:30 hos Laila, Havstokken 10. 
Tilmelding til undertegnede på tlf. 21 48 97 37.
/ Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsam-
ling torsdag den 24. februar kl. 19:15  
i Havnehuset på Venø Havn. 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, godkendt af bestyrelsen
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af formand (Bjarne Tingkær Sørensen er på valg) 
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Finn Husum og Jan Schou Møller er 

på valg) 
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter (Ole Møllnitz og Carsten Nørager er på 

valg) 
8. Valg af revisor 
9. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 

den 21. februar) 
10. Eventuelt. 

/ Venøsund Færgelaug  
– Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Laila Hvid

MERE FRILUFTSLIV
Friluftsrådet har midler til flere  
friluftsaktiviteter. Kig ind på  
www.friluftsraadet.dk under  
punktet: Tilskud til projekter. 

Ansøgningsfrist for næste 
uddeling er den 15. februar. 

Midlernes formål er at 
skaffe flere ud i naturen, fremme 
naturforståelsen og skabe trivsel 
gennem organiserede fællesskaber 
i naturen.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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HAVEN  PÅ  VENØ
DE HAVEGALE OM VINTEREN?
Vi har gode venner bosiddende på Samsø – og i kraft 
af at være hotelejere kender de alt til sommertravlhed, 
højsæson, lavsæson og ikke mindst ø-liv. På Samsø – 
indbegrebet af sommer – bliver vores venner af og til 
stillet det komiske spørgsmål: Hvad laver man på Samsø 
om vinteren? I den spørgendes øjne ser man næsten 
billedet af samsingerne, der er gået i hi – ventende på 
at turistsæsonen begynder. Som om livet kun leves om 
sommeren. Måske tænker du det samme om have- 
nørder… Hvad laver de havegale egentlig om vinteren? 

Jo, ser du… januar er opladning, længsel, utålmodig-
hed, forventning – om en have og høst, der er bedre 
og flottere end sidste år. Trængslerne synes glemt – alt i 
den kommende sæson kommer til at trives og sprudle af 
liv, duft, farve og smag. 

Januar er oprydning og projekter, som ikke passer 
til sommeren. Jeg lægger de sidste indkøbte løg – om 
Tre måneder skal de pryde haven til påskeåbent. Der 
skal laves en sti til det nye køkken. Buksbom skal flyttes 
og studses i kuglefacon. Der kan plantes træer, uden 
at man skal vande hele tiden. Jeg har vist ledig plads 
til et par æbletræer. Bedene i marken skal dækkes med 
hestemøg og tang. Der skal planlægges, tegnes, bestil-
les frø og lægges planer – ”armchair gardening”, som 
englænderne kalder det. Jeg er nu også at finde ude i 
haven, for i januar har jeg chancen for at komme foran 
med lugningen, hvis ikke der er frost i jorden. 

Om vinteren træder havens konturer frem. Den 
barske sandhed om, hvorvidt havens grundskelet er sat 
rigtigt sammen. Haver skal – i mine øjne – have noget 
for sanserne i alle årstider. Have er ikke kun blomster, sol 
og sommer. Om vinteren er det de små, de ukuelige, de 
grønne, de neutrale, der fanger det søgende øje. 

I en vinterhave træder de grønne buksbomkugler 
tydeligt frem. Alt det stedsegrønne får den velfortjente 
hovedrolle for en kort bemærkning. Vinterjasmin står 
lysende gul, kejserbusken trodser frost og kulde og 
velsigner i januar med lyserøde blomster. Den er på 
grænsen mellem gal og genial den busk. 

For nogle mennesker rimer stedsegrønt på kirkegård 
og bliver derfor ofte fravalgt i de private haver. Men 
hvor er det ærgerligt; for stedsegrønt har bestemt også 
sin berettigelse i haven af flere årsager. I sommerhaven 
er de stedsegrønne oplagte at bruge som indramning af 
haven som streger, der tegner havens konturer. 
Uden stedsegrønt bliver roserne, lavendlerne og urterne 

ustyrlige og urolige. Med deres stille eksistens skaber de 
stedsegrønne ro og harmoni midt i blomstervrimlen.

I vinterhaven bliver de stedsegrønne selve haven. 
Det er dem, man får øje på, dem man glædes over og 
dem, der giver en sneklædt vinterhave former. 

Min absolut foretrukne stedsegrønne er buksbom – i 
min have fungerer den som hæk – indramning af urte-
bedet og som kugler, der markerer grusstiens forløb. 
Men der findes mange andre smukke stedsegrønne 
– og særligt en have på Venø er superinspirerende at 
kigge på, hvis man vil se en stedsegrøn harmoni. Hver 
dag glædes jeg over den utroligt flotte tilplantning af 
skråning, som Mette Jaffke og Peter Petersen har lavet. 
Andre havde ladet skråningen gro til i græs. Eller dæk-
ket den til med granitskærver. Men der mod nord – på 
en umulig skråning mellem hus og Havstokken er 
plantet det smukkeste miks af stedsegrønne planter. De 
står grønt året rundt og giver lyst til at standse op og 
beundre – tænkt engang – så tæt på fjorden – og så 
velvalgt en beplantning. 
/ Venø Urtehave  
– Ane Kathrine Thorgård

Fotos: Jakob Thorgård
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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

Vi holder åbent for selskaber.

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

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Gratis entre til haven.

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38

SKITUR - LYKKES DET?
Fredag den 21. januar skulle vi have pakket busserne for at køre mod Østrig. 
Det var ikke muligt på grund af de daværende indrejserestriktioner, som ram-
te netop de 15-18 årige. Heldigvis fik vi mulighed for at ombooke til Norge 
med afgang den 29. januar. 

Desværre ramte coronaen os i uge 4, øv og atter øv. Rigtig mange elever 
er nu hjemme for at blive PCR-testet. Om vi kommer af sted med en flok 
elever på lørdag ved vi endnu intet om. Vi krydser fingrer og håber, vi suser 
ned over pisterne, når I læser dette!

VENØ10
De første to uger i januar har eleverne på 10. årgang, vores VENØ10 elever, 
brugt tiden på at arbejde med planlægning af projekter. Derfor er kalende-
ren i de kommende måneder godt booket op med alt fra Stjernekiggeri og 
Casinoaften til Beach Clean Up. Nogle af arrangementerne hører I nærmere 
om, da eleverne ønsker at invitere jer til at deltage - mere om det senere.

Linjedag i februar
Inden vi drager på vinterferie i uge 7, bruger vi et par dage på linjerne. Her 
skal Friluftslinjen bl.a. på overnatning i Klosterheden, hvorfor de har brugt 
tid på at sy inderposer til soveposerne, så de kan holde varmen. Det blev til 
gode grin, da symaskinekørekortet skulle i hus!

Venø kaffe
Vi håber, I allerede har sat kryds i kalenderen den 8. marts, hvor Efterskolen 
meget gerne vil gentage Venø kaffe i tidsrummet kl. 19:30-21:00.

Har I lyst til at få besøg af en større eller mindre gruppe elever, hører 
vi gerne fra jer. Skriv til lone@venoe-efterskole.dk og husk at skrive, hvor 
mange elever I kan finde plads til.
/Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole



4. og 5. februar  Menighedsrådsseminar på Venø Kro og Nørskov

6. februar  kl. 16:00  Kyndelmissekoncert, Venø Kirke

13. februar kl. 10:30 Højmesse v/Jan Bjerglund

14. februar kl. 19:00 Webinar om energiomstilling

20. februar  kl. 10:30 Højmesse v/Hans Vestergaard Jensen

24. februar kl. 19:15 Venøsund, generalforsamling i Havnehuset 
  (forslag senest 21/2)

27. februar  kl. 10:00 Fastelavnsfamiliegudstjeneste 
  v/ Hans Vestergaard Jensen 
  m/efterfølgende tøndeslagning i Venø Børnehus

3. marts kl. 18:30 Kreativ aften, Havstokken 10

8. marts kl. 19:30 Venø Efterskole, Venø Kaffe hos venøboere

Badminton: Mandage kl. 16:45-17:45 og 20:15-21:15, Efterskolens hal

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

Glad motion: Onsdage kl. 17:15 i Efterskolens hal

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

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

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

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

FEBRUAR

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 23. februar

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: Marianne Pedersen

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

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 2. marts.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Rikke Kilschow Espersen


