Januar 2022
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø
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S e, g æ t & Go d t Ny t år!

VENØ KIRKE

Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)
Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com
Næstformand 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

Ø-KIRKEN
Denne plads i VenøPosten er sædvanligvis forbeholdt øens præst. Redaktøren har taget sig friheden til i Trine Parbos fravær at benytte denne til ord om
ø-kirkens rolle i lokalsamfundet.
Det sker dels fordi Venø Menighedsråd og VenøBoen i februar er værter
for Sammenslutningen af Danske Småøers (SaDS) seminar om netop ø-kirker,
men også for at understrege betydningen af ø-kirkens rolle og betydning.
Det var nok ikke uden grund, at Biskop Brorson i Ribe i 1750 fandt, at der
skulle en præst til Venø. Vi kender ikke i dag til de forhold, som herskede
på øen dengang. Mon ikke både der var behov for at skabe tro, retning og
dannelse?
De fleste venøboere er som størstedelen af danskerne medlem af
Folkekirken. Men det er langt fra alle steder i Danmark, hvor kirken indgår i
lokalsamfundets liv og færden, som her på øen.
Det har tidens præster følt sig ansvarlige for og sammen med de til
enhver tid siddende menighedsråd arbejdet ihærdigt med.
I dag bruger Venøs guider navnene fra præstetavlen i kirken, som
udgangspunkt for både drabelige, sjove og specielle fortællinger, og det er
ikke uden grund. Men de kan også fortælle om et solidt samarbejde med
øboerne, foreningerne og siden 1997 også Efterskolen.
Venø Kirke har gennem årene kunnet bidrage med inspiration, netværk
og økonomi til kirkelige og kulturelle begivenheder, der har sat præg på og
påvirket ø-livet.
Andre øer i SaDS har ikke det samspil, som en bosiddende og kirkebogsførende præst kan medvirke til.
For Venø og lokalsamfundet er samspillet ”bevaringsværdigt”.
/ VenøPosten – Jan Bendix

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

2

Fotos: Dorthe Brødbæk
Fra ”de 9-læsninger” i december, hvor øens kvindekor blev akkompagneret af Venø Kirkes
organist Hans Sørensen, Erik Foged og Anne Marie Steen Schrøder.

VENØ SOGN
JULEN OG VENØ KIRKE
Julen var her heldigvis, men det var Corona desværre også, og uanset hvordan vi har gebærdet os og vil gebærde os i begrænsningens tegn, og i planlægningen sætter Corona en dæmper på alting – helt forståeligt.
Vi planlægger ufortrødent videre i Venø Menighedsråd med alt fra gudstjenester, koncerter, korsang, læsninger, fællessang, etc. og ser, hvad vi kan
gennemføre, hvornår og hvordan?
Venø Menighedsråd ser tilbage på et efterår, som faktisk bød på mange
arrangementer, som vi er stolte af, og heldigvis også med mange deltagere
– tak fordi I støtter op om Venø Kirke og livet omkring kirken. Venø Kirke
har et dedikeret personale, som altid er med på lidt af hvert, det sætter Venø
Menighedsråd meget stor pris på.
Godt Nytår!
Efter højmessen den 1. januar 2022 kl. 16:00 er Venø Menighedsråd
vært ved et glas champagne og et stykke kransekage. Klæd jer godt på – vi
skal helt sikkert være udenfor.
Glæden findes mange steder?
Vi fik beklageligvis ikke omtalt den
søde kalenderserie fra Viborg Stift i
decembernummeret af VenøPosten
om kunst i Danmarks kirker/kirkerum
(26 små udsendelser af tre minutter),
og selvfølgelig også Venø Kirke (den
19.12.2021) – se dem her:
www.folkekirken.dk/julekalender/kirkerne – det er en fornøjelse at tage med
på turen, og det er ikke julet!
Hjælp os med en overnatning til ø-seminaret
Vi mangler stadigvæk nogle ledige senge til vores
gæster (præster og menighedsrådsmedlemmer) den
4.-5. februar 2022 – så har I mulighed for at hjælpe, vil
vi blive glade. Vi har brug for privat logi til ca. 25-30
gæster. Det drejer sig om en overnatning den 4.
februar samt morgenmad den 5. februar.
Hvis I vil hjælpe, så send en mail til Annette Friis på
annette@venoe.dk eller ring på tlf. 21 86 87 12.
Kyndelmissekoncert i Venø Kirke
Sæt X i kalenderen allerede nu! Vi slår på tromme for kyndelmissekoncerten i
Venø Kirke den 6. februar kl. 16:00. Koncerten er arrangeret i samarbejde
med Venø Musik.
Sopran Margrethe Ingemann Sørensen, guitarist Ask Nørholm samt vores
organist Hans Sørensen synger og spiller vinterens sange og skaber lys i
vintermørket. Vel mødt til denne koncert.
/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

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:
Døgnleje:
2 døgns leje:

150 kr.
350 kr.
600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:
500 kr.
Døgnleje:
800 kr.
2 døgns leje:
1.500 kr.
Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.
Henvendelse vedrørende udlejning og
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen
Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.
Hjertestartere
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8.
- Ved Børnehuset, Lønningen 2.
Se mere om Venø på: venoe.dk
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DET SKETE
NÅR ØBOERE STÅR SAMMEN
I notitsen på side 7 orienterer
Søren Lang Hindkjær om resultatet
af hans flerårige indsats for at give
Venø digitale rammer for udvikling.
Gennem Sørens vedholdende
indsats og solide, faktuelle orientering til fastboende og sommerhusejere er det lykkedes at opbygge
interessen for digitalisering.
Der er klare paralleller til
Efterskolens tilbliven med de
muligheder, der åbner sig for
Venøs udvikling, når bredbåndsdækningen bliver til virkelighed.
Beboeropbakning og en
indsigtsfuld ildsjæl giver resultater.
Ærgerligt, at der var ”adresser”, der
måtte ”efterlades på perronen”
fordi ikke alle kunne se perspektiverne.
Tillykke til Venø og tak til Søren.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Peter Bjerre
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VENØBOENS HJØRNE
Et tilbageblik - og en opfordring
Et år er gået - det første år i min tid som formand for VenøBoen. Når jeg tænker på det år, så synes jeg, der er rigtig
meget at glæde sig over. Både noget VenøBoen har haft
indflydelse på, men mest noget forskellige ildsjæle på øen har æren for. De
ting, VenøBoen har arbejdet med - noget afsluttet, noget stadig i proces - det
har vi løbende orienteret om her i bladet, så dette indlæg handler om alt det
andet.
Vi har fået nyt makkerpar i Havnecafeen, og i december 2020 åbnede
Venø Urtehave. Begge virker godt tilfredse med besøg af både turister og
øboere, og begge er vigtige for øen og vores havn.
Andre vigtige spillere er: Venø Kro med kåringen i Tripadvisor, som
værende blandt de 10 % bedste restauranter i verden, Venøs tre spændende
gallerier, Den gamle færge, Venø cykeludlejning, Venø Efterskole, alt
erhverv, turistguiderne med bl.a. fortællinger om kirken, færgefolkets service
og foreningslivet med sport, foredrag, musik m.v., som alt sammen er med til
at skabe liv og aktivitet for øboerne, sommerhusejerne og turisterne.
Jeg har i årets løb haft den store fornøjelse at byde velkommen til enkelte
fastboende og en hel del sommerhusejere. Jeg oplever meget engagement
fra disse tilflyttere. De er hurtige til at melde sig ind i VenøBoen og GIF, og
deltage i kajak, vinterbadning m.m. Det vil ikke overraske mig, hvis flere af
sommerhusejerne på sigt bliver fastboende på øen, og de skal være hjertelig
velkomne.
Der har også været livlig aktivitet med mange gode arrangementer i VUF,
som Ane Kathrine Thorgaard og Alice Fredriksen har stået for, og som har
involveret forskellige venøboere i de enkelte arrangementer. Et kæmpe plus
for ø-livet igennem vinteren.
Derudover er der de velkendte og nyere aktiviteter uden for foreningsregi, som læsekreds, Venø Recycling, krea-/strikkeklub, og
det, jeg måske har glemt. I så fald, er det ikke hensigten.
Og så får vi en længe ventet ny badetrappe for enden
af badebroen, som Ane Kathrine og Marianne Pedersen
har ansøgt om midler til i samarbejde med GIF. Den tror
jeg, vi er mange, der glæder os til at få op - også et stort
plus for vores badende turister.
Dette giver mig lyst til at komme med en opfordring:
Sidder du/I med en god idé, så tag fat i VenøBoens
bestyrelse. Vi vil gerne seriøst vurdere idéerne og muligvis
lægge navn og evt. også støttekroner til i forbindelse med
ansøgning af midler til projekterne. Vi kan også være
behjælpelige med, hvor der kan søges puljemidler, men
det er dig/jer, der skal gøre arbejdet med indhentning af
tilbud og ansøgning af midler.
Rigtig godt nytår!
/ VenøBoen – Annette Friis

DET SKER
DYRERE VAND I 2022
Struer Kommune har godkendt, at Venø Vandværk
sætter taksterne op pr. 1. januar 2022. Taksterne har
ikke været reguleret siden 2017 og for at følge med
den almindelig prisudvikling i samfundet, har bestyrelsen besluttet at hæve taksterne således (inkl. moms):
Fast afgift ændres fra 1.281,25 til 1.343,75 kr.
Vandafgiften pr. m3 ændres fra 3,13 til 3,25 kr.
Dertil kommer en afgift til staten pr. m3 på 7,96 kr.
Det er nu tid til den årlige aflæsning af alle Vandværkets vandmålere pr. 31.
december. Selve aflæsningen sker ved, at vi kører rundt på øen i begyndelsen af januar med en særlig modtager, der fjernaflæser alle vandmålerne.
Vandværkets forbrugere skal derfor ikke gøre noget selv. Det anbefales dog,
at man selv aflæser vandmåleren regelmæssigt fx hver uge eller måned for
dermed at kunne opdage et unormalt forbrug i tide fx pga. et utæt rør eller
en løbende cisterne. Selv om der ikke har været frost af betydning endnu
denne vinter, anbefales det, at alle sommerhuse i vintermånederne enten er
opvarmede eller, at vandet er tømt ud af rørene for at undgå frostsprængninger.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

SÆSONPROGRAM 2022
Venø Musik er klar med et nyt program, som
udsendes sammen med årets første nummer af
VenøPosten.
Blandt koncerterne er både kendte og knap så kendte navne; men vi
håber, at der er noget for enhver smag. Blandt nye navne finder du en
ung duo med violinisten Christine Bernsted og pianisten Ramez Mhaanna.
Christines seneste cd (Nordiske Violinsonater) har netop fået 6 stjerner i en
anmeldelse i Kr. Dagblad, så her er helt sikkert noget at glæde sig til.
Vi håber selvfølgelig, at resten af programmet også falder i publikums
smag. Kom til en enkelt koncert - eller to - eller dem alle, vi glæder os til at se
dig.
Rigtig godt nytår og på gensyn i Venø Musik i 2022.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

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

SÆSONPROGRAM 2022

MARGRETHE D. 1 PÅ VENØ
Foredragsgruppen har gjort klar til sit første arrangement i det nye år. Datoen er den 6. april og emnet er Margrethe d. 1.
Forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen fortæller om sin bog der
handler om landets første Margrethe.
Der kommer en mere uddybende omtale i VenøPostens martsudgave, så
dette er blot en opfordring til ”at sætte kryds”.
/ Foredragsgruppen – Tove Odgaard
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DET SKER IGEN
SKANDALEOMBRUST FORENING PRØVER IGEN-IGEN!
VenøPosten erfarer fra pålidelige kilder, at den skandaliserede og konkurstruede forsamling af døgenigter (der også går under betegnelsen Herreværelset) pønser på endnu et nyt, undergravende arrangement på vores ellers
fredelige og harmoniske ø.
Siden seneste fiasko-arrangement (kun cirka 80 % af øens mandlige
befolkning med fri selvbestemmelsesret deltog) - har foreningen måttet skifte
talsperson samt fået en tiltrængt kapitaltilførsel. Tilsyneladende gør foreningen nu et sidste forsøg på at stable et arrangement på benene.
VenøPosten har - ganske enestående - haft telefonisk kontakt til foreningens nye talsperson; Rep Draagsoon. Den mystiske (og for redaktionen
aldeles ubekendte) Draagsoon udtaler; “Rygterne om vores død er særdeles
overdrevne. Faktisk har vi aldrig trivedes bedre. Foreningen er i fremgang
og fremtiden tegner lys. Lige nu er vi i forhandling med flere internationale
kapitalfonde, der ønsker at købe os. Det vil dog ingenlunde komme på tale,
at vi overlader nogen bestemmende indflydelse til kræfter udenfor øen.
Likvide midler tager vi dog gerne imod.” ”Lige nu arbejder vi på højtryk med
at arrangere endnu et high-end arrangement til foråret - kun for de sande
livsnydere og gentlemen, som Herreværelset jo består af.... et arrangement,
der i kvalitet og livsnydelse vil være fuldt på højde med tidligere successer. Vi
kan kun røbe, at det bliver eksklusivt og godt - samt at der muligvis bliver tale
om mandefald dagen efter arrangementet”.
Den såkaldte talsperson afbrød herefter samtalen. VenøPosten står således tilbage med en lang række ubesvarede spørgsmål; Hvornår finder dette
arrangement sted? Hvor finder det sted? Vil der være adgang for kvinder?
Sidst men ikke mindst; hvorfor har redaktionen ikke modtaget en indbydelse?
Det dybdeborende, kritiske, journalistiske arbejde vil fortsætte ufortrødent.
/ VenøPosten – Red.

Sidsel Munkebo Hansen (formand) og Peter
Petersen (bestyrelsesmedlem) styrer online
generalforsamlingen – nyvalgte Magnus
skimtes!
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VENØ FESTIVAL VIL VIDERE
Det er konklusionen på årets generalforsamling, der blev
afholdt online i december. Formanden Sidsel Munkebo
Hansen fortalte i sin beretning om 2021-festivalen, der i
”tilskåret” tilstand var en succes.
Planlægningsgruppen bag festivalen benytter 2021-erfaringerne i arbejdet med 2022-festivalen. Det betyder, at Firbjergsande bliver Venø Festivals
hjemsted, og at 2021-konceptet fastholdes og videreudvikles bl.a. med nye
overnatningsmuligheder. Der arbejdes med et lidt større gæsteantal med
fastholdelsen af den festivalatmosfære, som 2021 rummede. I 2022 bliver der
en genopbygning af frivilligarbejdet, så kernegruppen aflastes, og gæsterne
sikres flere gode oplevelser af service.
Regnskab 2021 godkendtes, regnskabsåret ændredes til kalenderår og
budget for 2022 blev godkendt. Bestyrelsen blev udvidet med Magnus
Myhre From, der i det ny år overtager kassererposten. Venø Festival afholdes
den 16. juli 2022.
VenøPosten vil orientere om program og praktik i kommende udgaver.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
VENØ FÅR BREDBÅND I 2022/23
Så lykkedes det! Vi har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud på 1,8 mio. kr. til etablering af bredbånd på Venø til de
38 tilskudsberettigede adresser, der er med i ansøgningen til
bredbåndspuljen.
Det er Jysk Energi Fibernet, der skal etablere fibernettet, og projektet vil
blive gennemført i perioden fra den 1. november 2022 til den 1. juni 2023.
Resten af Venø kan så håbe på, at Jysk Energi vælger at tilbyde fibernet
på almindelige kommercielle vilkår til øens øvrige husstande og sommerhuse, som ikke har været berettiget til støtte fra Bredbåndspuljen.
Med etablering af fibernet på Venø, kan vi glæde os over at øens infrastruktur forbedres, og det er med til at sikre et velfungerende helårssamfund.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

VISIONEN FOR ENERGIOMSTILLING
To borgermøder og en omfattende opgave med at finde data for Venøs
energiforbrug, -fordeling, -former osv. er nu gennemført og formidlet. Det er
sket dels til de venøboere, der har været aktive med fremskaffelsen af data og
idéer og dels til de udenøs interessenter, som enten har været med i arbejdet
eller, som vi gerne vil informere om konklusionerne.
Med et hyppigt benyttet regeringsudtryk, så har Venø ”en ambitiøs
energiomstillingsplan”. Den vision, der er tegnet for Venø, lader sig ikke
umiddelbart gennemføre – ikke på grund af idéens styrke, men på grund af
de rammer, som en ø må leve inden for.
Det skal ikke hindre os i at arbejde med tilpasninger af planen og at få
ændret i rammerne gennem alle mulige kanaler, så vi kan komme videre. Vi
er heldigvis støttet af både kommune og forsyningsselskaber. Men ”kamp
skal der til”.
Næste trin i arbejdet er at få EU-eksperter inddraget i et konstruktivt
arbejde med konkretisering. Det bliver ikke nemt. Men eksperterne har heldigvis brug for at vise successer på de
seks øer, de selv har udvalgt til arbejdet.
På www.venoe.dk/venoeposten
er link til den rapport, som nu er til
viderebearbejdning.
Spørgsmål til detaljer i rapporten
kan rettes til ProEnergi og til den videre
CLEAN
proces til undertegnede.
ENERGY
/ VenøBoen og ProEnergi
– Jan Bendix og Chanita Sørensen
TRANSITION

Foto: Jan Bendix

NY SKIPPER OMBORD
I december kunne færgependlerne se et nyt ansigt på dæk og i
styrehus. Det er Palle Møller (64),
som er ny mand i besætningen.
Palle bor i Lemvig med sin kone og
har sine børn og fire børnebørn i
området.
I de sidste 14 år har han sejlet
med motorskibet Marcos, der et
fartøj i JD Contractor-flåden. Med
Marcos har Palle været på dykker- og kabelopgaver ikke alene
i de nære farvande, men rundt i
havene på den nordlige halvkugle.
Det er sket i perioder på tre uger
ude og tre uger hjemme.
Palle glæder sig over, at
skipperjobbet på Venø Færgen
giver bedre muligheder for at se
familien.
Før sin tid på Marcos fiskede
Palle i Nordsøen ud fra Lemvig –
det er også fra den tid kontakterne
til færgejobbet er blevet skabt.
Venø byder Palle velkommen og på mange gensyn på
overfarten.
/ VenøPosten – Jan Bendix

AGENDA
Venø
Version 1: December 15, 2021

CLEAN ENERGY FOR EU ISLANDS
Secretariat • Rue d‘Arlon 63, BE-1000 Brussels
Phone: +32 2 400 10 67 • E-mail: info@euislands.eu • Website: euislands.eu
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DET SKETE

Foto: Jan Bendix

VENØ FÆRGEN NYTÅRS-KIPPER!
Besætningen på Venø Færgen ønsker alle et rigtig godt nytår.
Samtidig siger vi tusind tak for de mange julegaver, søde hilsner, slik,
rundstykker, kager og tanker vi har fået i 2021, det både luner og smager alt
sammen. Tak for det gode samarbejde som ved fælles hjælp sikrer, at vi får
alle både frem og tilbage. I ønskes alle et godt og forhåbentligt Coronafrit
2022.
På besætningens vegne: Godt Nytår!
/ Venø Færgen – Jens Falsig

Sven Bendix Pedersen havde i dagene op
til jul forsynet pullerterne med fyrfadslys
med tilhørende ”lyssky” konkurrence
for de ombordværende og opmuntring
for færgens passagerer
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Ø-HAVNEN ER ”KNUDEPUNKTET”
Det er hovedkonklusionerne fra et projekt, der har
været inde ”i hjertet” af fem af Ø-Sammenslutningens
27 småøer. Med dybt engagement fra øboere på
de fem øer er der udarbejdet visioner og idéer til en
meget forskellig udvikling på de fem øer.
Øerne har nu grundlag for konkretisering og
udvikling, som bygger på den enkelte ø’s særpræg
og muligheder.
Med ”knudepunkt” mener rapportforfatterne i
projektet, at havnene kan og bør bidrage til bosætning, turisme og lokalerhvervsudvikling gennem oplevelser og hverdagsliv.
I rapporten: Ø-Havnen kan alle småøerne og også Venø hente idéer
og inspiration til de kommende års udvikling, hvis øerne ellers vil og tør.
Rapporten findes via linket: www.kortlink.dk/2ecd6.
Rapporten fortæller også om indsatsområder, som alle havne bør forholde sig til
og kombinere, så den enkelte havns og ø’s
særpræg kommer frem. Figuren viser temaerne.
Rapporten og idéer til serviceforbedringer blev fremlagt og drøftet på LAG
Småøernes seminar i november, hvor Venø
Havn var repræsenteret af Claus Lund
Jensen. Materiale fra præsentationerne på
seminaret kan fås hos Claus.
LAG Småøerne fortsætter sin støtte,
også den økonomiske til projekter, der gør
ø-havnene til ”knudepunktet”.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
BESTÅR LÆSERNE ADGANGSPRØVEN?
Friluftsrådet har lavet en lille test, som Miljøministeren blev udsat for under et udendørstræf
med Friluftsrådets ledelse.
Rådet kører for tiden en kampagne for at
skabe viden og forståelse for, hvor man som borger må begive sig hen, når
naturen kalder.
Her er et link til selvafprøvning af de regler, som Naturbeskyttelseslov og
andre love giver – og som vi selvfølgelig skal overholde.
Hvor godt kender VenøPostens læser reglerne? Værsågod at prøve:
Hvor godt kender du reglerne i naturen? www kortlink.dk/yt3a.
/ Friluftsrådet, LimfjordSyd – Jan Bendix

Færgetrafik
i november

2021
2020
Passagerer............. 16.348......14.712
Personbiler................9.394........ 8.800
Busser............................ 266............238
Lastbiler........................ 106............130
Gods (tons).................. 121............106
Cykler............................ 456............530
Campingvogne............... 2.................8

PULJER FOR ”FRILUFTSELSKERE”
Borgere med lyst til friluftsliv har mulighed for at hente midler til aktivitetsstøtte.
Midlerne stammer fra de såkaldte ”udlodningsmidler”, som er det overskud, Staten deler ud af fra Tipsmidlerne.
Der er fire puljer – og læserne kan få mere viden ved at kigge ind på linkene:
• Puljen Flere ud i naturen - www.kortlink.dk/2ece3
• Puljen Sammen i naturen - www.kortlink.dk/2ece5
• Puljen Naturforståelse - www.kortlink.dk/2ece6
• Puljen Nat i naturen – naturoplevelser i mørket - www.kortlink.dk/2ece7
Det er en tilsvarende pulje, der i efteråret 2021 sikrede, at ”de vilde badenymfer” ved Venø Havn fik midler til en badetrappe, så de diskret og ubekymrede
kan liste ud i bølgerne.
Spørgsmål om pulje kan (muligvis) besvares af undertegnede.
/ Friluftsrådet, LimfjordSyd – Jan Bendix

DØRJAGTEN ER GÅET IND
VenøPostens fotograf, Erling Roseth, har været på sightseeing på Venø med
et meget specielt synssigte! Det var venøboernes døre, der blev objektet for
årets nytårskonkurrence.
Traditionen tro skal de nysgerrige gøre Erling turen efter og genfinde
stederne og på det indlagte kort markere med forsidens nummerangivelser.
Har læserne den rigtige løsning – og er den afleveret i Havnehusets
postkasse senest den 15. januar, ja så er man helt automatisk deltager
i VenøPostens årlige og ret storslåede konkurrence. Gevinsten udtrækkes
blandt de traditionelt vildt mange indkomne rigtige løsninger.
I år er gevinsten sandsynligvis også en æske chokolade leveret af Venøs
kørende købmand: Sparkøbmanden fra Humlum.
VenøPosten ønsker læserne et godt nytår og solrigt vejr på dørjagten.
/ VenøPosten – Red.
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HAVEN PÅ VENØ

Foto: Ane Kathrine Thorgård

Foto: Jakob Thorgård
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REGNSKABETS TIME
Ikke siden lillesøster lå i barnevognen, og der gik en storesøster på hver side,
har jeg følt mig så rig som i år. At kunne plukke grøntsager af egen avl til
aftensmaden ligger nok på min top-5 over ting, der gør mig lykkelig. Og ikke
bare plukke – men vælte sig, fråse og mæske sig. Række efter række – ikke
noget med at være tilbageholden og sparsommelig. Fylde munden med
hindbær. Gulerødder i lange baner – ikke bare en slags, men fire eller fem.
(og note til mig selv: Husk at skrive ned i bogen, hvilke sorter, der står hvor).
Grønkål til naboens velkomstmiddag. Salat så langt øjet rækker. Squash til
alverdens retter. Rødbeder så store som roer. Rigtig meget lykkedes. Og
meget lykkedes bedre end forventet. At der også blev til at sælge til gode
venøboere og turister var en glædelig overraskelse.
Og så var der jo det, der gik galt – eller i hvert fald mindre godt.
Egyptens plager i nordisk udgave. Kartofler på græsmark giver huller
og larver. Det gider vi ikke mere. Stikløg – særligt de røde er skrøbelige for
sen nattefrost – de skynder sig at gå i stok, for at sikre artens overlevelse.
Tålmodighed, Ane Kathrine. Pastinakker tager 25 dage om at spire. Ukrudt
i pastinakbedet tager ca. tre timer om at blive knæhøjt. Og senegræs er og
bliver mit ubetingede hadeukrudt nr. 1.
Alle fejlbeslutninger noteres – jeg bilder mig ind at være så klog, at jeg
trods alt laver nye fejl næste år og ikke bare gentager historien.
Sådan går december med, blandt meget andet, at gøre køkkenhaveregnskabet op. Hvad gik godt, hvad gik mindre godt, hvad skal vi have mere eller
mindre af. Hvilke råvarer er der brug for til virksomhedens produkter? Hvad
elsker vi bare selv at spise – også uden at det økonomisk kan svare sig at
dyrke.
For mig er det lykken at starte forfra hvert år. Med ny energi og håb for
den perfekte kombination af sol og regn. Nyt design, nye planer, glemme det
der gik galt og fornyet tro på, at næste år kommer vi til at vælte os i jordbær
(ja tak – fire forskellige slags har vi nu), gulerødder, løg, salat, artiskokker,
hindbær, osv., osv.
Må 2022 blive et vidunderligt haveår.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

TAK, VI FIK LOV – OG GLÆDER OS TIL DET NYE
Sikke et dejligt halvår med elevholdet 2021/2022! Vi har fået lov at holde
de fleste arrangementer som Forældreweekend, Efterskolernes dag, Venø
Kaffe og Liv i Højskolesangbogen. Det kan noget særligt, når der er festdage
i kalenderen.
I december sagde vi farvel og tak til vores praktikant Christian
Søndervang, og når det ringer ind til time igen i 2022 siger vi goddag til
Jeanette Sandholm Rusbjerg, der er studerende i Nørre Nissum. I uge 3 skal
vi desuden have en studerende, der har Efterskolepædagogik som speciale i
observationspraktik. Det giver gode input i hverdagen med studerende, og vi
glæder os over, at der er interesse for efterskoleformen.
I november og december har alle elever deltaget i Innovations-Brobygnings-Opgaven og har i den forbindelse været på virksomhedsbesøg i
lokalområdet samt haft to dages brobygning på erhvervsskoler. En del elever
har i den forbindelse givet udtryk for, at de er blevet klogere på erhvervsuddannelserne og de muligheder, både EUD og EUX kan tilbyde. Inden den
1. marts skal eleverne vælge ungdomsuddannelse, hvorfor IBO er et godt
indspark i vejledningen på efterskolen.
Desværre begynder vi 2022 med en uges fjernundervisning, men vi
håber, der igen er liv og glade dage på efterskolen fra den 9. januar. I slutningen af uge 3 pakker vi vintertøjet og drager mod Østrig på årets vintertur.
Det glæder vi os til!
Her ved udgangen af året, vil vi endnu engang sige tusind tak for samarbejdet i 2021. Eleverne elsker at møde jer og er så ærgerlige over, at de ikke
kunne vise jer deres store multishow.
/ f. alle ansatte på Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

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

Fotos: Venø Efterskole
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten februar
2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 26. januar

Foto: Jan Bendix

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.

1. januar

kl. 16:00

Højmesse v/Trine Parbo – bobler/kransekage

2. januar

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

9. januar

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

15. januar		

Frist for nytårskonkurrence

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.

16. januar

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

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

23. januar

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Trine Parbo

30. januar

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Trine Parbo

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær
Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth
Trykning: Jan Bendix a/s
venoe.dk/venoeposten

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

Billard: Mandage kl. 14:00-16:00, Nørskov
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

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

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

/ VenøPosten – Red.

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

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

