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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
TANKEVÆKKENDE FRISK PUST! 
Hvor ofte bliver vi ikke stillet over for spørgeskemaundersøgelser. Erhvervsliv, 
offentlige myndigheder og alle mulige andre vil gerne vide, hvordan vi opfat-
ter deres markedsføring og kundebetjening. Vores besvarelser skal være med 
til at forbedre deres betjening af os. Her i VenøPosten kan vi også komme 
med en lille opgave til vore læsere, som kan være med til at forbedre kirkens 
betydning for jer!

Hold denne firkant op for ansigtet og pust på den. 
Hvis den bliver grøn, bør du søge læge. Hvis den bliver 
brun, bør du bestille tid hos tandlægen. Hvis den bliver 
gul, bør du gå til en psykiater. Hvis den bliver rød, bør 
du tale med din bank. Hvis den bliver sort, bør du hen-
vende dig til en advokat og få skrevet testamente!

Hvis den beholder samme farve, har du det godt, og der er ingen verdens 
grund til, at du ikke skulle komme i kirke på søndag.

Ja, et tankevækkende pust eller vindstød kan forandre verden. ”Da 
pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd 
som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger 
som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da 
blev de alle fyldt af Helligånden.” 

Sådan kan vi høre det i kirken på pinsedagen. Pinsen handler om Jesu 
komme til disciplene og dermed til os med sin gode Helligånd. I trosbeken-
delsen siger vi, at vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gud 
har til forskellige tider vist sig i verden. Først som faderen, der er himlens og 
jordens skaber. Dernæst som Gud Søn, der er frelseren, der kommer til os 
med sin kærlighed. Og endelig kommer han som Gud Helligånd. Altså den 
måde, hvor Gud med sin gode ånd vil møde os midt i livet.

Jul, påske og pinse er kirkens tre store højtider. Til jul strømmer vi til guds-
tjenesten, fordi det er en glædelig fejring af Jesu fødsel. Det er tradition, at 
juleaften begynder med julegudstjeneste og de glade julesalmer. Til påsken 
er der også tradition for, at vi kommer til en af de mange gudstjenester. Her 
på Venø topper skærtorsdag, fordi menighedsrådet inviterer til påskelam og 
efterfølgende gudstjeneste. 

Og så har vi pinsen, som normalt ikke er et tilløbsstykke. Måske fordi 
Helligånden er noget luftigt! Ikke desto mindre siger vi, at pinsen er kirkens 
fødselsdag. Jesus kommer til sin menighed i form af Helligånden. Helligånd-
en er hermed Guds nærvær i menigheden, når vi samles til gudstjeneste. 
Helligånden åbner evangeliet for os, så vi må tro det glade budskab. Gud har 
lovet os i dåben, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Det er vores 
tro. 

Pinsedag den 5. juni er der festlig gudstjeneste i Venø kirke kl. 10:30, 
hvor alle er meget velkomne. 2. pinsedag mandag den 6. juni er der fælles 
provsti-gudstjeneste på Quistrup Herregård, se omtale andet sted i bladet. 
Temaet for denne gudstjeneste er “Himmelsus”, lad os slutte op om et par 
festlige pinsegudstjenester. Glædelig pinse.
/ Hans Vestergaard Jensen
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VENØ  SOGN
FARVEL TIL SOGNEPRÆST TRINE S. PARBO
Sognepræst Trine Savannah Parbo stopper i sit embede på Venø med 
udgangen af maj 2022. Venø Menighedsråd ønsker Trine alt det bedste 
videre frem.

Vi er så privilegerede, at vores præstevikar Hans Vestergaard Jensen bli-
ver hos os på Venø, indtil vi har ansat en ny præst. Det er vi meget taknem-
melige for, da der vil gå noget tid, inden det sker, da dele af Præstegården, 
som bekendt, skal restaureres. Venø og Humlum/Resen Menighedsråd går 
så småt primo juni 2022 i gang med forberedelserne til stillingsannoncen for 
ny præst.

Pilgrimsvandringer - fra forskellige kirker
Kirkerne i Struer Provsti arrangerer hen over sommeren tre pilgrimsvandrin-
ger fra forskellige kirker i Struer Provsti. Første vandring er den 12. juni  
kl. 19:00-21:30 og udgår fra Odby Kirke. 

Læs mere: www.rhb.dk/page/248/pilgrimsvandringer.

Slutrapport på restaureringen af kirken
Slutrapporten er klar til næste runde, om interesse?

Det har været en meget langmodig affære at få afsluttet ovennævnte. 
Ove Bjerre Pedersen forsøgte at lukke den før han døde, desværre nåede 
Ove ikke at se den, men nu har vi den, og det er en rar fornemmelse. Vi har 
printet slutrapporten ud i farver og A3, fordi der så mange smukke fotos og 
delbeskrivelser fra hele restaureringen – den må lånes af alle venøboere i 
intervaller af 14 dage til nydelse og gennemsyn. Er du interesseret, så skriv 
en SMS til Marianne på 23 378 371, eller kontakt Marianne på anden vis, så 
laver vi en turnusrunde, så længe rapporten efterspørges.

Kammerkor og fællessang
Venø Kammerkor sang foråret ind ved minikoncert i Venø Kirke den 15. maj. 

Et nyt kor (til lejligheden sammensat og nu med gæster) har set dagens 
lys på Venø, alt kan ske – de sang de smukkeste sange, og de fremmødte 
sang med, når vi fik lov. 

Koret var i gode hænder på vores organist, Hans Sørensen. 
Efter koncerten var der udeservering af cider og biscotti i solskinnet på 

kirkegården. 

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

Foto: Jan Bendix

KONFIRMATION 
Stort tillykke til Emil Borbjerggaard 
Staunstrup med konfirmationen St. 
Bededag, og også tillykke til fami-
lien. 

Fra Venø Menighedsråd skal 
lyde en rigtig stor tak for al den 
gratis PR på mange platforme, der 
nåede ud over rampen – du var så 
sej på TV, Emil – vi glæder os over 
begge dele.

Og som sidste nyt er Venø Kirke 
også nydeligt omtalt sammen med 
Jegindø Kirke på hele bagsiden i 
Kr. Dagblad lørdag den 21. maj, så 
det er svært at være utilfreds.

Foredrag ved vores  
nuværende præst
Vores pensionistpræst, som Hans 
Vestergaard Jensen kalder sig 
selv, var helt ustoppelig en onsdag 
aften i maj – Venø-Hong Kong-
retur, skønt, der kom så mange.

/ Venø Menighedsråd  
– Marianne Pedersen

Foto: Marianne Pedersen Foto: Jan Bendix



4

VENØ  SOGN
HIMMELSUS - friluftsgudstjeneste 
Den fælles provstigudstjeneste 2. Pinsedag - mandag 6. juni kl. 10:30  
foregår i år i parken ved herregården Quistrup i Gimsing Sogn. Temaet for 
årets gudstjeneste er ”Himmelsus”. ”Og med ét kom der fra himlen en lyd 
som af et kraftigt vindstød”. 

Provstigudstjenesten vil komme til at handle om lyd, og hvad vi forbinder 
med lyd fra himlen. Lydens By Struer kommer således til at medvirke ved 
gudstjenesten med en lydinstallation. Kirkekorerne fra provstiets kirker 
synger ved gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt mad, og der er 
boder med salg af pølser, kaffe og kage mv. 

Quistrup er stedet, hvor B&O i sin tid blev grundlagt. Der bliver mulighed 
for at høre lidt om stedets historie. Adressen er Hjermvej 59, 7600 Struer. 

Kirkerummet
Der er pt. meget fokus på kirkekunst og kirkebyggeri, herunder restaurerin-
ger af samme. 

Venø Menighedsråd har via Struer Provsti modtaget en smuk bog til 
inspiration, hvis vi gik og havde i tankerne, at vi skulle restaurere kirke eller 
evt. ønske kunst til kirken. Det er vi jo heldigvis på den rigtige side af i 2022. 

Det ændrer ikke ved, at ”KIRKENS RUM: Kunstens, arkitekturen og den 
visuelle liturgi” udgivet i 2022 på Lindhardt og Ringhofs Forlag, og forfattet 
af Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst er uhyre spændende læsning. Den 
kan lånes af Venø Menighedsråd, hvis interesse?

Desuden dukker der så lige så smukt et værk op her for nylig – se titel ved 
illustration, som er med i bogen, hvor Venø Kirke får lidt spalteplads - ikke 
meget, men lidt har også ret. 

En meget ærlig redegørelse for, hvor svært nybyggeri og restaureringer 
af kirker er, når så mange instanser skal høres, som tilfældet er. Venø Kirke 
bliver nævnt som et eksempel på en lille restaurering – det synes vi så ikke på 
Venø, men korrekt nok er det i sammenligningen med øvrige eksempler:

”Kirkerummet er i en historisk sam-
menhæng realiseret på meget forskellig vis. 
Kirken på den lille ø Venø i Limfjorden er en 
flere hundrede år gammel bygningslænge 
med kun et rum til at afholde gudstjenester. 
I det isolerede fisker- og bondesamfund har 
ressourcerne været små […] Både på Venø og 
i […] er der altså kirkebygninger, hvor det er 
kirkerummene og ikke alt muligt andet, der 
konstituerer bygningerne som kirkehuse”.

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

Plantegning af Venø Kirke fra 

Kreiner-Møller, Jørgen: Kirkens nye huse: 

Dansk kirkebyggeri efter år 2000. Gads Forlag, 2022.

 

HIMMELSUS 
Friluftsgudstjeneste 

 2. pinsedag d. 6. juni kl. 10.30 

 

Den fælles provsti-pinsegudstjeneste afholdes i år  
på Quistrup Herregård (Hjermvej 59, 7600 Struer).  
 

Vi begynder med gudstjeneste – medbring gerne et tæppe at sidde på eller evt. en  
stol – efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt mad – eller man  
kan købe pølser, kaffe og kage mv. – der bliver også mulighed for at høre lidt  
om stedets historie… 
 

Kom og være med og hør suset! 

(Maleri af Karen Trelborg) 

NÆSTE  
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag den 21. juni kl. 18:10 
hos Susanne Marie Jensen. 

Husk, at vores menighedsråds-
møder er offentlige – dog uden 
stemmeret, og I er velkomne, hvis I 
vil i dialog med os. 

Vi kan også altid kontaktes på 
mr@venoe.dk. 
/ Venø Menighedsråd  
– Marianne Pedersen
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DET  SKER

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

GRILL OG BÅL
Traditionen tro inviteres alle til Skt. Hans aften  
torsdag den 23. juni på Venø Havn. Kl. 19:00 til-
byder Venø Havnecafe og Kiosk en Skt. Hans-menu. 
Der tændes for grillen og bliver stegt kød/pølser, 
hvortil der serveres friske salater med bl.a. nye Venø kartofler og brød. Pris 
130 kr. Tilmelding til Skt. Hans-menu senest mandag den 20. juni til Claus 
Lund Jensen på tlf. 40 10 44 11 eller undertegnede på tlf. 23 95 34 97.

Kl. 21.00 tændes bålet. Vel mødt! 
/ Venø Havn og Venø Havnecafe og Kiosk – Dorte Sauer

DET RIGTIGE BÅL
Arrangørerne af årets Skt. Hansbål gør diskret opmærksom på, at bålet består 
af grenklip og ikke af gamle møbler og madrasser! Hekse og tilskuere fore-
trækker et smukt afsæt for den forestående afrejse til Bloksbjerg. 
/ VenøPosten – Red.

KARTOFFELSANG
Sommeraften med Good Vibrations 
mandag den 13. juni kl. 19:00 i  
Kartoffelhuset på Nørskov. 

Koret Good Vibrations fra Struer har i en årrække sunget sommeren - og 
kartoflerne - ind på Nørskov. 

Efter to års coronapause er koret meget opsat på at synge igen og glæder 
sig meget til at præsentere sit repertoire. Det er ikke de gamle travere fra 
sidst, faktisk er alle sange nye arrangementer i denne sammenhæng. Og 
skønt virussen har sat koret tilbage i en periode, er det nu tilbage ved fuld 
styrke. Leder er stadig Erik Klærke, som også har lavet de fleste korsatser, og 
pianist er Anna Lystbæk. 

Alle er velkomne til en hyggelig musikaften i kartoffelhuset arrangeret af 
Venø Musik. Der er gratis adgang. 
/ Venø Musik – Grethe Munk Andersen

Arkivfoto: Preben Friis

Arkivfoto: Grethe Munk-Andersen
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DET  SKETE
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

KIRKEN I HUS MED BAR OG POOL
I maj havde vi fornøjelsen af at høre 
vores præst Hans Vestergaard Jensen 
fortælle om sin tid som sømandspræst i 
Hongkong. Hans fungerede som præst 
i i årene op til overdragelsen af Hong-
kong til Kina. 

Vi fik fortællinger om både 
opgaverne som sømandspræst - såvel 
de kirkelige som de sociale - samt ikke 
mindst et udpluk af alle de forunderlige 
oplevelser han har haft undervejs. Alt 
sammen leveret på en underholdende, 
informativ og empatisk måde. 

Vi fik historien om rabbinerøllen, 
sømanden der forsøgte at blive gift tre gange samt dronningemoderens 
besøg, der ikke helt forløb som planlagt. Ikke mindst fik vi fortællingen om en 
helt særlig sømandskirke beliggende i et hotel med bar og swimmingpool 
som nærmest nabo.

Vi håber at kunne overtale Hans til senere at fortælle om sine oplevelser i 
Antwerpen og Singapore.

Tak til Hans Vestergaard Jensen for en dejlig aften og til Menighedsrådet 
for at skabe de bedste rammer.
/ Foredragsgruppen – Anders Vandsø Pedersen 

TAK FOR VARM OPLEVELSE
Kære venøboere, tak til jer alle, hvad enten I kunne eller ikke kunne deltage i 
mindesammenkomsten for Søren.

Det var en smuk dag, hvor vi alle kunne føle glæde ved at sige farvel til et 
kærligt menneske, der havde brug for fred. Jeg følte stor omsorg fra jer alle 
og takker for de smukke gaver til Søren - og til mig.

Tak fordi I gjorde det til sådan en varm oplevelse at møde jer og opleve 
jeres engagement i hinanden - og en stor tak til Dorte Sauer og Claus Lund 
Jensen og alle mine støtter omkring arrangementet. 
/ Inge Baggesen og familie, Ølbyvej 32

Foto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth

http://venoe.dk
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DET  SKER
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalfor-
samling i Venø Vandværk torsdag den 16. juni  
kl. 20:00 på Venø Kro.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Endelig godkendelse af forslag vedtaget på den ordinære generalfor-

samling: ”Selskabet Venø Vandværk opløses og forsyningspligten af 
drikkevand på Venø overdrages til Struer Energi. Alle Venø Vandværks 
aktiver og passiver overdrages til Struer Energi. Bestyrelsen for Venø 
Vandværk aftaler overdragelsesdatoen med Struer Energi”. 

3. Eventuelt.

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø Vandværk den 19. maj. 
I modsætning til de foregående år var der i år ekstra stor tilslutning til vand-
værkets generalforsamling, idet hele 12 forbrugere var repræsenteret inklusiv 
bestyrelsen.

John Thusgaard blev valgt til dirigent og styrede slagets gang på sikker 
vis. Formanden, Dennis Borbjerggaard, nævnte bl.a. i sin beretning, at hele 
udpumpningsdelen på vandværket er blevet udskiftet, da de gamle pumper 
og rør efterhånden var 20 år gamle og havde set bedre dage. 

Kassereren, Søren Lang Hindkjær, gennemgik regnskabet for 2021, som 
endte med et overskud på kr. 53.206 efter afskrivninger.

På valg til bestyrelsen var Villy Christensen, Kjeld Jensen og Dennis 
Borbjerggaard, der alle blev genvalgt. Som suppleant blev Anders Ulfkjær 
genvalgt. Derudover består bestyrelsen også af Christian Dehnfeld 
Mortensen og Søren Lang Hindkjær. 

Bestyrelsen havde stillet et forslag om at overdrage Venø Vandværk til 
Struer Energi pga. at stigende myndighedskrav gør det stadig vanskeligere 
at drive vandværket med en frivillig bestyrelse uden de rette kompetencer 
inden for vandværksdrift (se mere i april- og maj-udgaverne af VenøPosten).

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. For at forslaget kan blive endelig 
vedtaget, skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget 
på en ekstraordinær generalforsamling.

Er der spørgsmål til ovenstående, så skriv til vand@venoe.dk eller ring til 
undertegnede på tlf. 42 12 58 99.
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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AT  BO  PÅ  VENØ
Færgetrafik  
i april

 2022 2021
Passagerer ............ 20.748 .....17.962
Personbiler ............ 11.098 ....... 9.990
Busser ........................... 390 ...........334
Lastbiler ....................... 138 ...........186
Gods (tons) ................. 121 ...........590
Cykler............................ 600 ...........530
Campingvogne ............22 ............. 18

RINGEN ER SLUTTET
Lemvig – Aarhus – Odder – Lundø – 
Venø. 

Jeg er tilbage ved det udgangs-
punkt, jeg forlod som 19-årig for at 
studere i Aarhus. Jeg har aldrig lagt 
bevidste planer for mit liv, og alligevel 
har det bragt mig tilbage til de omgi-
velser og den natur, jeg har betragtet  
utallige gange fra mine forældres 
sejlbåd. 

Dengang så jeg ikke skønheden, for 
teenageren ville ærligt talt hellere blive 
hjemme. Alligevel må det have sat sig 
i krop og sind, for da jeg første gang 
luftede min hund på Venø, kunne jeg mærke, at jeg var kommet hjem.

I Lemvig er jeg født og opvokset, gik i skole og blev student. I Aarhus 
blev jeg cand.ling.merc. (translatør og tolk) og arbejdede siden 16 utroligt 
lærerige år på et Morgenavisen Jyllands-Posten i rivende udvikling med 
mange udlandskorrespondenter, kæmpe ambitioner og en søndagsudgave 
i murstensbredde. Der var højt til loftet og store armbevægelser, men 
efterhånden gnavede forholdene i mediebranchen og utallige sparerunder 
sig alvorligt ind i avisens indhold - og arbejdsglæden. 

I Odder tog jeg i 2008 en frivillig fratrædelse fra JP og grundlagde min 
egen enmands-oversættervirksomhed, som jeg stadig har. Det var en skel-
sættende beslutning, som blev taget med en vis frygt og bæven, men pro-
jektet lykkedes heldigvis og bragte mig ud i mødet med nye mennesker og 
kunder. I dag arbejder jeg hovedsageligt for magasinet Illustreret Videnskab.

På Lundø ligger min afdøde mands og mit sommerhus – et gammelt 
fiskerhus, der egentlig er et helårshus, og hvor jeg boede i 2018-2021. Der 
lærte jeg om værdien af små fællesskaber, hvor alle kender hinanden og 
holder øje med deres naboer på den absolut gode måde.

På Venø bor jeg sammen med Carsten på skolen, hvorfra jeg også driver 
min virksomhed. Fra gavlvinduet på første sal kan jeg skimte Nissum Kirke i 
horisonten. Når man har den på tværs ude på fjorden, er man halvvejs mel-
lem Lemvig og Oddesund. Det føles uendeligt godt i maven. 
/ Anne Bruun, Vigen 1

Privatfoto

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

Venø Havnecafe og Kiosk

Mandag-torsdag kl. 13:00-17:00
Fredag kl. 13:00-19:00

Lørdag + søn- og helligdage  
kl. 11:00-18:00

havnehuset@venoe.dk
tlf. 40 10 44 11 / 23 95 34 97

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

Tirsdag-søndag åbent fra 
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00

Åbent 2. pinsedag fra  
kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00

(Lukket hver mandag)

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

HERREVÆRELSE MED LYD?
Igen-igen kan VenøPostens altid vågne korps af dybdeborende journalister 
bringe en afsløring. Der er muligvis ikke meget liv i det såkaldte Herreværelse 
- men tilsyneladende LYD.

I hvert fald har denne samling af hundehoveder og hængerøve, lusede 
amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skide-
rikker, impotente grødbønder og Socialdemokrater tilsyneladende planer om 
endnu et arrangement, der skal forstyrre roen på vor skønne ø.

VenøPosten har opsporet det seneste (sørgelige) eksemplar af en talsper-
son for foreningen - en vis Ederf N - og forholdt ham avisens oplysninger om 
et arrangement. 

“Det er ganske interessant, at du spørger til et arrangement, som end ikke 
har været i vores tanker endnu. Men tusind tak - for du har i den grad givet 
os inspiration. Vi har jo øen fyldt af kapaciteter, der kan fortælle os om lyd, 
og hvordan man får sammensat et optimalt stereoanlæg. Ja alt fra pick-up til, 
hvilken forstærker man skal vælge. 

Naturligvis skal vi da have et arrangement om det. Og vanen tro så vil 
inspiration til ørerne bliver suppleret med inspiration til ganen. Det er jo 
Herreværelset - og vi serverer kun det ypperligste til medlemmerne - såvel 
intellektuelt som kulinarisk. En stor tak til VenøPostens journalister for at have 
givet os idéen. Endnu engang har den frie presse vist sin berettigelse. 

Vi har arbejdet intenst med detaljeplanlægningen og er nået frem til, at 
vi gennemfører arrangementet den 28. juni kl. 18:00 i Havnehuset, hvor 
caféen serverer ½ punds bøffer med bløde løg, hvis deltagerne har tilmeldt 
sig senest den 24. juni til Claus Lund Jensen på tlf. 40 10 44 11.

…efterskrift
VenøPostens redaktør meddeler, at avisen som opfølgning på ovenstå-

ende har valgt at suspendere avisens dybdeborende reporter. Dette mens en 
tilbundsgående undersøgelse af ovenstående hændelsesforløb undersøges. 
Avisen kan ikke leve med beskyldninger om, at vi inspirerer til nogen former 
for kønsdiskriminerende arrangementer – uanset, hvor ligegyldige disse end 
måtte være. 

En undersøgelseskommission (ledet af VenøPostens ansvarshavende 
redaktør) arbejder allerede nu på højtryk og en kommisionsrapport - der 
forventes at frikende VenøPosten for alle anklager - vil blive fremlagt i løbet 
af efteråret.
/ VenøPosten – Anders Vandsø Pedersen, journalistelev (1. års)

VINSMAGNING(!),  
MAD OG KULTUR I ØVRIGT
Fredag den 10. juni kl. 18:00 i Børnehuset er  
der igen kulturaften. Denne gang går det ud over 
Frankrig.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth
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DET  SKER
FOLKETINGSUDVALG BESØGER OS
Udvalget for Småøer besøger Venø den 10. juni. Det sker 
som et led i et årligt besøg på øer udvalgt blandt de 27  
danske småøer, der er medlemmer af Sammenslutningen  
for Danske Småøer (SaDS).

I år er valget så faldet ud til glæde for Venø, hvor SaDS sammen med 
Annette Friis fra VenøBoen er værter. Besøget, der varer fra kl. 10:00 til 
15:00, omfatter stop hos Kristian Borbjerggaard, Venø Seafood, orientering 
om Venø Havn og Venø Efterskole ved Tage Jepsen og Venø Kirke, hvor Per 
Mikkelsen viser frem. Gæsterne spiser frokost på Venø Kro.

Fra Udvalget kommer formanden Lennart Damsbo-Andersen (S), Karina 
Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Juel-Jensen (V), Kenneth Mikkelsen (V) og 
Jette Gottlieb (EL). Alle er de kendte som dybt interesserede i småøernes livs-
betingelser. Lennart Damsbo-Andersen besøgte Venø i februar i forbindelse 
med menighedsrådsseminaret. Udvalgets sekretariat deltager med Linda K. 
Johansen og Tommy Jørgensen.

SaDS er repræsenteret ved formanden Dorthe Winther, næstformand 
Kirsten Sydendal og sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen. Det er 
Dorthes sidste besøg som formand her på øen. På SaDS’ generalforsamling 
på Fur - dagen efter - fratræder Dorthe efter eget ønske sin post.

VenøBoen klager over  
Kystdirektoratsafgørelse
Geopark Vestjylland, lodsejer og VenøBoen har 

klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Kystdirektoratets afgørelser 
om skiltning i forbindelse med Geopark Vestjyllands oplysningsarbejde 

om og på Venø. Det forventes, at også Struer Kommune vil klage over 
afgørelsen. Det er helt uforståeligt for interessenterne, at Kystdirekto-

ratet afviser ønskerne om at åbne for adgang til naturen og oplyse 
øens gæster om natur og dyreliv på øen.  

Geopark Vestjylland har sammen med VenøBoen arbejdet 
på projektet siden indgåelse af samarbejdsaftale for flere år siden. 

Samarbejdsaftalen er i øvrigt netop forlænget i forbindelse med, at Geopark 
Vestjylland er reorganiseret som selvejende institution.

/ VenøBoen – Jan Bendix 

ENERGIOMSTILLING PÅ ØERNE
Torsdag den 9. juni kl. 19:00-20:30 er der 
igen online-samling af øboere med interesse for 
energiomstilling og initiativer på området. Læs mere om emnet i seneste 
udgave af Ø-Posten. På mødet vil Skafti Halldórsson, Chanita Simonsen og 
undertegnede bl.a. orientere om deres deltagelse i seks europæiske øers akti-
viteter. Det sker med baggrund i deltagelse i seminar om emnet afholdt på 
Samsø Energiakademi. Kontakt Jan Bendix, bx@jbx.dk, og få sendt mødelink 
med program i ugen før mødet. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

      
Et liv

ligt sted 

Venøs dyr og fugle kan takke geologien 

for det fantastiske levested, som de har 

fået med dannelsen af Nørskov Vig. 

Yderst på Bradser Odde hviler jæ
vnligt 

op mod 30-50 spættede sæler, og på de 

stenede strandvolde yngler stor præste-

krave og strandskader. In
de på de våde 

strandenge langs kanten af vigen sørger 

græssende får og kreaturer fo
r lav plan-

tevækst, hvor viber og rødben kan føre 

deres unger ru
ndt. D

e senere år er 

skestorke også kommet på besøg. 

Uden for yngletiden kan man se store 

flokke af æ
nder opholde sig i det ro

lige 

vand i vigen, og op mod 200 lysbugede 

knortegæs kommer hertil f
ra Svalbard. De 

æder ålegræs, som er vokset i d
et lave 

vand i læ
 langs østsiden a f vigen.

www.geoparkvestjylland.dk – App: Geopark Vestjylland –   @
geoparkvestjylland

      
Beskyttet område

Vær opmærksom på, at Nørskov Vig er 

vildtreservat.  

Det betyder, at fæ
rdsel og sejlads er fo

rbudt 

fra 1. april ti
l 15. juli. B

estemmelserne er 

indført fo
r at beskytte områdets ynglefugle 

og de træ
kfugle, der benytter området om 

foråret. V
ildtreservatet er også opholdssted 

for spættet sæl. 

 
Nørskov Vig er del af Natura 2000 område 

nr. 62, der er internationalt udpeget for at 

beskytte flere af de naturtyper og arter, som 

findes i området. 

      
 Ønskefugle 

Nørskov Vig er Natura 2000-område 

udpeget specielt fo
r at beskytte spættet 

sæl samt hvinand, toppet skallesluger og 

lysbuget knortegås på træ
k. Disse arter 

findes i stort ta
l ved Nørskov Vig. Desuden 

skal området beskytte ynglende klyde og 

dværgterne, som har det svært i d
ag – 

sandsynligvis som følge af forstyrrelser. 

Det er håbet, at klyder og dværgterner 

med tiden igen kan finde sig til r
ette som 

ynglefugle i N
ørskov Vig.
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Wigeon
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HJERTELØBERE
Region Midtjylland har igennem en årrække haft en 112-første-
hjælperordning på Venø, hvor en gruppe 112-førstehjælpere 
blev kaldt ud ved hjertestop på Venø. Regionsrådet har nu 
besluttet at nedlægge 112-førstehjælperordningerne generelt 
i regionen og erstatte den med hjerteløberordningen, da der nu er god dæk-
ning med i alt 33.000 tilmeldte hjerteløbere i Region Midtjylland. Den gamle 
ordning stopper den 14. juni, hvorefter kun hjerteløbere vil blive alarmeret 
ved formodet hjertestop. Regionen fortsætter dog med at servicere hjerte-
starteren, der er placeret ved Børnehuset.

Det er derfor vigtigt, at så mange venøboere som muligt tilmelder sig som 
hjerteløbere, så der fortsat kan gøres en vigtig forskel på Venø i tilfælde af 
hjertestop. For hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop, 
til hjælpen når frem, falder chancen for overlevelse med 10 procent. 

Som hjerteløber kan du gøre en afgørende forskel ved at begynde hjerte-
lungeredning og tage hjertestarteren i brug, før ambulancen ankommer. 
Information om hjerteløberordningen, og hvordan man melder sig til, kan 
findes her: www.hjertestarter.dk/hjerteloeber. 
/ VenøBoen - Søren Lang Hindkjær

HJERTESTARTER: FIRE PÅ VENØ OG EN PÅ KLEPPEN
Førstehjælp med brug af Hjertestarter er kommet tættere på mange. 
Venø Færgen har opsat en på hver af de to færgehuse. De er doneret af 
Tryg Fonden. De tre andre på Venø findes her:
• Børnehuset – opsat på garagevæg
• Venø Efterskole – opsat på værksteds- og cykelstald
• Havstokken 10 – privat 

Alle hjertestartere er netop servicerede og forsynet med automatisk vejled-
ning på dansk. De kan bruges af alle og kan ikke bruges forkert.

Den private findes hos Laila og Axel Hvid, Havstokken 10 og anbragt 
inden for døren, der er ulåst. Se fotos.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

STRUER-EGNEN, SOM HJEM
Studerende fra Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole har været 
på besøg i Struerområdet. Det har 
ført til et elektronisk magasin med 
historier fra Struer:

www.kortlink.dk/2fzek
Magasinet giver blandt andet 

nogle fine illustrationer og 
samtaler med fire ”venøboere”: 
Frede Kristensen, Bjarne Tingkær 
Sørensen, Kristian Borbjerggaard 
og ”Venø Efterskole”. Opslag er fra 
magasinet.
/ VenøPosten – Red. 
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VENØS NYE SØ
Som de fleste venøboere nok har opdaget, er der kommet en ny sø på Venø. 
Søen ligger ved Sønderskov i det tidligere Møgelsig Pumpelag, og den kan 
tydeligt ses, når man kører til og fra færgen. 

Søen opstod oprindeligt, fordi pumpen, som holdt pumpelaget tørt, gik 
i stykker i starten af 2020. Struer Kommune kom ind i sagen, da lodsejerne 
henvendte sig for at diskutere, om søen evt. kunne beholdes, eller om 
pumpen skulle startes igen. Snakken gik frem og tilbage, og det endte med, 
at kommunen ansøgte staten om tilskud til et såkaldt lavbundsprojekt i som-
meren 2020. Formålet med lavbundsprojektet er at reducere udledningen af 
CO2. Der er nemlig tørv i jorden ved Møgelsig, og ved at forsumpe området 
stoppes komposteringen af tørven til gavn for klimaet.

I slutningen af november 2020 kom der en tidlig julegave fra Landbrugs-
styrelsen, som meddelte, at de ville støtte projektet, så søen i pumpelaget 
kunne bevares. Der blev derefter gennemført en jordfordeling, så de 
lodsejere, som ønskede det, fik erstatningsjord uden for projektområdet. De 
lodsejere, som beholdt deres jord i området, fik til gengæld kompensation, 
for at deres jord blev vådere. 

I løbet af vinteren 2021/22 blev anlægstiltagene i projektet gennemført. 
Pumpen, som drænede pumpelaget blev nedtaget, og overskydende vand 
fra søen ledes ud gennem et rør og en afvandingsgrøft. Der er etableret et 
højtvandslukke, så der ikke kan løbe saltvand fra fjorden ind i søen. Dertil 
kommer, at en række af husene langs Sønderskovvej er blevet kloakeret, da 
deres kloakanlæg ikke fungerede optimalt pga. den forhøjede grundvands-
stand. Endelig er der nedtaget og genopsat en del hegn i området. 

Søen har et areal på mindst ca. 10 ha, og konkurrerer med Kallerup Kær 
på Thyholm om at være kommunens største sø. Ud over at gavne klimaet 
har søen på ingen tid udviklet sig til et slaraffenland for alverdens rastende, 
ynglende og fødesøgende fugle. I flæng kan nævnes skestorke, hættemåger 
m. fl. 

Nu mangler blot én ting: Søen skal have et navn. Flere forslag er bragt i 
spil – bl.a. Søndersø og Møgelsø. Gad vide, hvad venøboerne ender med at 
kalde den?
/ Struer Kommune – Mads Kjærstrup

Foto: Mads Kjærstrup

Foto: Mads Kjærstrup

PRÆST KLAR  
TIL NAVNGIVNING
Hvorfor ikke bare Møgelsig? Det er 
jo, hvad området i forvejen hedder.

Jeg har siddet og kigget i ODS 
(Ordbog over det danske sprog). 

Møgel betyder store, på ældre 
dansk: Mykæl (formentlig i slægt 
med det svenske mycket). Sig 
betyder lille vandåre i jorden, 
oldnordisk siki, stillestående eller 
langsomt rindende vand. 

Historikeren Johs. Stenstrup 
(1844-1935) giver i Danske 
Stednavne følgende forklaring: 
”Mindre lavning i terrænet, der i 
fugtige perioder er fyldt med vand, 
og hvor jorden derfor er sur, så at 
der ikke kan gro korn”.

Navnet skal være Møgelsig!
/ Per Mikkelsen, pastor emeritus, 
Sønderskovvej 19
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DET  SKER
VENØ RUNDT – 4 HOUR RACE
Sommeren begynder for alvor på Venø lørdag den 4. juni, når den 
årlige kapsejlads Venø Rundt 4 Hour Race igen vil trække søfolk fra nær 
og fjern til Limfjordens sydvestlige vande.

Efter to års ufrivillig pause kan der igen åbnes op for deltagere fra 
alle egne. Der er start og måltagning lige ud for Venø havn. Alle 
discipliner starter samtidig og sejler samme vej rundt om øen. Racet 
varer i fire timer. Nogle når en gang rundt, mens andre måske når 
fire runder. Vinderen i de enkelte discipliner er den, der har sejlet flest 
runder hurtigst mulig.

Det bliver et smukt syn, når de mange forskellige sejlere, fra kajakker 
og Stand Up Padlers over wind- og kitesurfere til sejlbåde, side om side 
lægger sig klar og efter startskuddet spredes ud og bevæger sig rundt 
om øen i hvert sit tempo. Afhængig af vind og vejr og sødygtighed, 
naturligvis. Årets nyhed er, at Jysk Energis sponsorpulje har give tilsagn 
om penge til, at vi opgraderes med live gps tracking. Dette giver både 
en ekstra sikkerhed for deltagerne samt en spektakulær måde for 
publikum at følge med i racet.

Vi forventer således en bevægende sommerdag på Venø, og glæder 
os til et arrangement, hvor der vil være god stemning og musik på 
havnen samt aktion på vandet. Se mere her: www.venoerundt.dk.
 / Venø Rundt - Ulf Ipsen 

INFOTAVLE PÅ VEJ
Venø Færgefart har måttet lide under lange leveringstider for den nye 
informationstavle, som skal oplyse venøboerne og øens gæster om vigtige 
begivenheder. Men nu fortæller overfartsleder Charly Clemmensen, at vi i 
begyndelsen af juni vil blive betydelig klarere informeret, når vi har stop på 
Kleppen.
/ VenøPosten – Red. 

Venø Efterskole: Grafitti på kunstlinjen med gæstelærer/grafittikunstner fra Roskilde.

Foto: Line Bak Foto: Line Bak
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HAVEN  PÅ  VENØ
NEDTÆLLING
Om vand og mangel på samme – og nedtælling til jordbærhøst.

I februar stod porrerne under vand. Jeg var i tvivl om marken nogensinde 
ville blive til at betræde igen efter syndfloden. ”Du skal se, om 10 uger skal du 
sikkert til at vande” spåede min bedre halvdel. Og for en sjælden gangs skyld 
fik han ret. Når vejret går i hak på sol og varme, tager jeg mig selv i, som en 
anden vestjysk landmand, at tjekke vejrudsigten, som det første, når jeg står 
op. Er jeg ikke helt tilfreds, skifter jeg mellem de forskellige meteorologiske 
forudsigelser.  

Sidste sommers erfaring var, at det højtstående grundvand nemt forsy-
nede de nyplantede æbletræer; så dem behøver jeg ikke vande. De lever alle 
sammen i bedste velgående og som tidligere skrevet, planter jeg jævnligt 
flere. 

Men jordbærplanternes udvikling af bær kræver en del vand netop i maj 
måned, så det var med lige dele begejstring og nervøsitet, jeg noterede mig 
det mylder af blomster, som flere af sorterne præsenterede. Nu er marken 
blevet gennemvandet af et par gode regnskyl – og blomsterne er ved at 
udvikle sig til bær. Og nu kommer vi til det – jeg vover pelsen og fortæller 
dig, at jordbærhøsten ser aldeles fremragende ud for nu. Meget kan gå galt 
endnu – javist – men LIGE nu, tror jeg på det. 

Jeg har fire sorter. De tidlige Darroyal, dernæst Senga Sengana, Sunsation 
og Malwina. Sidstnævnte benævnes ”jordbærbedet fra helvede”, fordi det 
var vokset til i senegræs, fuglegræs og, hvad ved jeg. Det lykkedes mig at 
komme til bunds – blot for at konstatere, at det er tid igen. De fire sorter er 
fordelt i hver to bede – 1. års og 2. års. Eftersom jeg for en gangs skyld viste 
rettidig omhu i august og fik plantet og gødet de nye 1. års-planter, står også 
de i fuldt flor. Begejstringen vil ingen ende tage. 

Rødbedebedet derimod er et flop. Måske sået for tidligt? Måske for tørt? 
Af de 40 meter rødbeder af fire forskellige sorter kommer cirka to rødbeder - 
ikke meter. Jeg må skynde mig at skaffe nye frø og prøve igen. 

Det hellige aspargesbed er sammen med jordbær havens pryd. Alle 85 
planter har overlevet og nyder livet under et dække af tang. De er nu knap 
en meter høje og suger energi og kraft ned til rødderne, så de til næste år så 
småt kan høstes til smagsprøver. Og på ære – jeg har ikke plukket en eneste!

Salatbedet kom lidt skævt fra start; dårlig spiring, ukrudt og frygt for 
dræbersnegle/tørke/osv. gjorde det for risikabelt at plante ud. Løsningen 
kom som kaldet fra en god Venøbo. John (Thusgaard) ville forære mig sine 
højbede med tilhørende låg, og de har bestemt vist deres værd. Salaten 
vokser som betalt, urørt af snegle og godt beskyttet mod vejrluner. 

Jeg går ind i denne havesæson bevæbnet med ja-hat, saks (mordvåben 
mod snegle) og lugejern (mordvåben til kvikgræs). Vandkanden står klar – 
og det samme gør jordbærbakkerne. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgaard

Foto: Ane Kathrine Thorgaard

Foto: Ane Kathrine Thorgaard
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NYT TILBUD: VENØ9
Den 1. maj havde vi Nye Elevers Dag med omkring 300 gæster i huset. Det 
er altid dejligt, når et kommende elevhold mødes for første gang.

I år var det helt specielt, da vi kunne præsentere den kommende 9. klasse 
for et godt tilbud. Vi kalder det VENØ9.

VENØ9 er det boglige tilbud til de elever, der skal gå på Venø Efterskole 
i 9. klasse. Det er undervisning i de traditionelle fag, samt i projektunder-
visning. VENØ9 afsluttes ikke med Folkeskolens Afgangseksamen, men 
eleverne forberedes til optagelsesprøven til ungdomsuddannelserne samt 
trænes i eksamenssituationer.

Vi har gennem længere tid arbejdet på at udvikle tilbuddet, og planen 
har oprindelig været at søsætte projektet i skoleåret 23/24. Men… når man 
har noget godt på tegnebrættet er det svært at vente. Lidt ligesom juleaften.

Målet med VENØ9 er at sikre tid til fordybelse og dermed have mere 
fokus på elevernes engagement i undervisning. Efterskolerne er en del af 
de frie skoler, og vi skal udnytte den mulighed for at gøre noget, der er 
bedre end bare at følge trop på de regler og retningslinjer, der kommer fra 
Undervisningsministeriet.

Elever og forældre til 9. klasse 22/23 tog godt imod tilbuddet, så vi glæder 
os til at kunne udrulle VENØ9 til august 2022.

Naturfagsundervisningen i VENØ10 har i april og maj budt på det valgfrie 
modul Feltbiologi. 

Eleverne har fordybet sig i forskellige naturtyper: Hede, eng, græs, skov 
og strand og været ude i naturen for at opleve og blive klogere. Eleverne, der 
deltager i modulet, er overraskede over, hvor meget omkring dem, de aldrig 
har lagt mærke til - modulet er virkelig en øjenåbner!

Afsluttende undervisningsmodul bød på en omgang 1 time, 2 hold og 
3 dyr, som flere måske kender fra TV2. Venøs natur gør i høj grad modulet 
muligt og relevant - eleverne har fået en ny måde at se sig omkring på øen 
på.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Foto: Venø Efterskole

I ANLEDNING AF...
Sammen med denne udgave af 
VenøPosten følger tillæg, der er en 
del af festlighederne i forbindelse 
med Venø Efterskole 25 års jubi-
læum.

Læs om ”før, nu og i fremtiden” 
og se program for jubilæumsfesten 
lørdag den 11. juni.

Tillykke og fortsat god vind.
/ VenøPosten – Red. 

Juni 2022 

TILLÆG

VENØ EFTERSKOLE 25 ÅR

“En gang i livet - altid i hjertet”



4. juni kl. 12-16 Venø Rundt - 4 Hour Race, Venø Havn

5. juni kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

6. juni kl. 10:30 Provstigudstjeneste (udendørs) på Quistrup

9. juni kl. 19:00 Online seminar, energiomstilling på øerne

10. juni kl. 18:00 Vin, mad og kultur i Børnehuset

11. juni  Jubilæumsfest på Venø Efterskole (se tillæg)

13. juni kl. 19:00 Koncert: Good Vibrations, Kartoffelhuset, Nørskov

16. juni kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Vandværk, Venø Kro

19. juni kl. 10:30 Højmesse i Venø Kirke v/Hans V. Jensen

21. juni kl. 18:10 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

23. juni kl. 19:00 Grill og Skt. Hans bål, Venø Havn (tilmeld. til Skt.  

  Hans menu 20/6)

26. juni kl. 10:30 Højmesse i Venø Kirke v/Hans V. Jensen

28. juni kl. 18:00 “Herreværelse med lyd”, Havnehuset (tilmeld.  

  24/6)

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

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

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

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

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

JUNI

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

den 23. juni

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 29. juni.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Rikke Kilschow Espersen


