November 2022
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Jan Bendix

VENØ KIRKE
HÅB OG LYS I EN MØRK TID
Digteren Henrik Nordbrandt har skrevet om årets måneder. Ifølge digteren
har året 16 måneder. Han spiller på den tristesse, der ofte kommer over os,
når efterår bliver til vinter, og mørket sænker sig over vort land. Henrik Nordbrandt skriver:
”November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august,
september, oktober, november, november, november, november.”
Venø Kirke — kontakter
Konstitueret sognepræst
Hans Vestergaard Jensen
tlf. 24 25 42 38, havj@outlook.dk
Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com
Næstformand og sekretær
Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,
dorthe.broedbaek@gmail.com
Kontaktperson
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk
Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk
Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74
farmandhaahr@gmail.com
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,
munkandersengrethe@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,
ibjerrepedersen@hotmail.com
Organist Hans Sørensen
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com
Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Servicemedarbejder:
Anna Brødbæk
Kirkelige handlinger:
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00
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Men før vi tager sorgerne på forhånd, er der god grund til at glædes over
naturens smukke farvepalet lige nu. Hvor er det smukt at færdes i det skønne
efterårsfarvede landskab. Røde, brune, gule og mange flere nuancer sætter
sig på nethinden. Men samtidig minder træernes løvfald os om vinterens
komme. Blomsterne dør og træerne står nøgne tilbage og venter på det liv,
der kommer med forår, sol og varme. Vi ved godt, at livet i naturen vil spire
frem og gro igen. Vi synger om det i kirken: Dybt hælder året i sin gang. Her
er det ikke bare november, november, november, november! Salmedigteren
Boye ser Guds uomskiftelige kærlighed bag naturens gang. Fortrøstningsfuld
digter han:
Lad gulne hvert et blad på kvist - lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist - omskiftes ikke så.
Uanset, hvordan vi oplever den mørke tid, så fortæller evangeliet om Guds
grænseløse kærlighed. Det betyder, at vi ikke er ladt alene. Gud er med os.
Kristendommen fortæller om Jesus Kristus som verdens lys. Han er Guds lys
og Guds kærlighed i verden. Denne tro giver netop håb i en mørk og måske
håbløs tid. Vi ser ind i en fremtid med kriser.
Søndag den 6. november fejrer vi allehelgensdag. Traditionen tro læses
navnene op på de af vore kære, der er døde i sognet eller er begravet/bisat
fra kirken. Gudstjenesten bliver en meningsfuld aftenstund med smuk musik.
Der bliver lejlighed til at tænde lys, hvor vi i stille bøn kan mindes vore kære
døde. Gudstjenesten er for alle. Og det er en god anledning til at standse op
i livet og tænke på dem, der gik forud for os. Vi har meget at takke for. Lyset
varmer en mørk aften, hvor der også er tid til eftertænksomhed. Tankerne
vandrer tilbage til de mange gode minder.
Et levet liv sammen med vore kære rummer en mangfoldighed af minder.
Men drømmene om den fremtid, der skal leves, giver håb og livsmod. Livet
med hverdagens små og store gøremål er betydningsfuldt, fordi vi har en
opgave her – for vore kære, en nabo, en ven, en fremmed.
Livet er mangfoldigt som farverne på træer og buske i november. Vi ved
ikke, hvad fremtiden bringer. Men vi må lægge vores liv i Guds hånd. Boyes
salme slutter med håbet om Guds evige kærlighed i Jesus Kristus:
Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.
/ Hans Vestergaard Jensen

VENØ SOGN
NY PRÆST PÅ VENØ OG I HUMLUM/RESEN I 2023
Stillingen som sognepræst på Venø og i Resen/Humlum er ”oppe” nu til og
med den 14. november. Menighedsrådet venter spændt på reaktioner samt
forhåbentlig masser af ansøgninger. Del gerne stillingsopslaget, hvis I har
lyst. Det ligger mange steder, og opslaget fra Viborg Stifts hjemmeside kan
ses her: www.kortlink.dk/2h3gd.

KOMMENDE
ARRANGEMENTER

Høstgaverne ved høstgudstjenesten
Der var mange høstgaver – tak for dem! Der var godt salg i lodderne til bortlodning af høstgaverne, og der blev bl.a. samlet kr. 3.335 ind til sogne- og
kulturlivet på Venø.

Liv i Højskolesangbogen
den 7. november på Venø
Efterskole – fællesspisning kl. 17:30
– Erik Sommer er på fra kl. 19:00 –
efter fællessang er vi værter ved et
glas øl/vin.

Solnedgangskoncerterne
Vi er naturligvis allerede i gang med ny planlægning af sæson 2023, så glæd
jer. Måske kommer der også fællessang i 2023? Alt kan ske.
Ombygning af Venø Præstegård
”Tilbygningen placeres på husets vestside, hvor der er terrasse i dag, altså i
haven og bliver primært af glas, så det helst fremstår let. Karin Christensens
tidligere atelier (garagen) rives ned for at give plads til nyt kontor til præsten.
Når tilbygningen ikke placeres på østsiden langs nord-/sydbygningen, er det
alene på grund af kirkens tætte placering på Præstegården.”
Sådan skrev vi for nogle måneder siden, og der er stadigvæk ventetid, for
nu er det Exner-fredningszonen, vi afventer tilladelse i forhold til. Den gemmer sig nemlig også på vestsiden af Præstegården.
Julehjælpskoncert i Struer
Onsdag den 30. november kl. 19:30 synger Ole Jørgensen december
ind i Struer Kirke til fordel for Julehjælpen i Struer Provsti. Se mere her:
www.kortlink.dk/2h3gf.
Billetter købes inden den 26. november ved at overføre 150 kr. pr.
billet til Mobilpay 761332 (Julehjælp Struer Provsti) - skriv antal billetter.
Indgangsbilletten er din kvittering på Mobilepay. Billetter kan også købes ved
indgangen til 175 kr. pr. billet. Dørene åbnes kl. 19:00.
Menighedsrådsmøde
Næste møde er tirsdag den 15. november kl. 18:10 hos Susanne Marie
Jensen (Sussi). Husk, at vores menighedsrådsmøder er offentlige. I er velkomne, hvis I vil i dialog med os. Referaterne fra vores møder kan læses her:
www.venoe.dk/venoe-kirke/referater-fra-menighedsraadet. Vi kan også altid
kontaktes på mr@venoe.dk.
Husk! Præst Hans Vestergaard Jensen vil meget gerne komme på hjemmebesøg, hvis der er ønske om dette? Giv Sussi besked på tlf. 40 83 20 60
eller ring direkte til Hans Vestergaard Jensen på tlf. 24 25 42 38.

Allehelgensgudstjeneste
den 6. november kl. 19:30
– udvidet musikalsk ledsagelse.

1. søndag i Advent
den 27. november kl. 10:30
– herefter gløgg og æbleskiver i
Børnehuset og også menighedsmøde, hvor vores regnskabsmedarbejder, Britta Buskbjerg Clausen,
gennemgår regnskabs- og budgettal.
De ni Læsninger
den 4. december kl. 19:30
– herefter kaffe/te med Venø Urtehaves honningsnitter – alt efter
vejret ude eller inde?
/ Venø Menighedsråd
– Marianne Pedersen

Altertavle, Gødstrup Kirke

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen
Foto: Jan Bendix
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VenøBoen
Annette Friis (formand og
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,
annette@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk
Ane Kathrine Thorgård (sekretær),
Alice Frederiksen (færgerepr.), Hans
Peter Aarslev, (supleant for ø-repr.) og
Per Mikkelsen.
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Venø Børne- og Ungdomshus
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset
10 gange, får man dagslejen til 175 kr.
mod forudbetaling.
Priser for øboere:
1 dags leje:
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.

FÆLLESSKABET OG SOGNET
På side 3 i denne udgave af VenøPosten orienterer Venø Menighedsråd om
processen, der nu går i gang med henblik på at tiltrække og ansætte kandidat til præstestillingen på Venø.
Tidligere i år kunne VenøPosten fortælle om seminar for småø-præster
og -beboere, som Menighedsrådet afholdt. Præsteembederne på småøerne
er ikke til afgrænsede arbejdsopgaver, som de kan være i de større samfund
med ofte mange tusind beboere i sognene.
Ø-embedernes indhold og muligheder har været flot demonstreret i de
seneste år på Venø, hvor Hans Vestergaard Jensen har været konstitueret
som sognepræst. Samspillet mellem kirke, sogn, efterskole, foreninger og
enkeltpersoner er lykkedes i en sådan grad, at ældre venøboere har haft
gode genoplevelser og tilflyttere nye.
Menighedsrådet har haft succes med at udvikle møde- og aktivitetsformer
af kulturel karakter (foredrag-koncerter-udenøs besøg og møder).
Kirkens medarbejdere fra de to altid nærværende, organist Hans
Sørensen og graver Arne Middelhede til kirkesangerne Irma Bjerre Pedersen
og Grethe Munk-Andersen. De to førstnævnte er bl.a. med i VenøBoens
Venødage, hvor kirken vises frem, orglet demonstreres og konkurrencer i
Kirkeskoven arrangeres.
Kirken er en del af lokalsamfundet. Medarbejderne og øboerne med
forskellige holdninger og idéer forstår at bruge hinanden til gavn og glæde
for fællesskabet.
Den kommende Venøpræst skal have lyst, evne og (måske også) mod til
at gå ind i opgaven, så fællesskabet på kryds og tværs fastholdes og styrkes.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.
Henvendelse vedrørende udlejning og
medlemskab skal ske til Niels Haahr på
tlf. 27 84 36 74. Et medlemskab koster
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen
Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Grundtvigs 10 bedste			

Indsamling til julehjælp og aktiviteter

Sogneudflugt til Gødstrup Kirke		

Solnedgangsmusik

Hjertestartere
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8.
- Ved Børnehuset, Lønningen 2.
- Færgelejet på Venø og Kleppen
Se mere om Venø på: venoe.dk

Fotos: Jan Bendix

4

DET SKER
NOVEMBER JAZZ PÅ NØRSKOV
Årets sidste koncert i musikforeningen er en
jazzkoncert med Chris Tanner Trio - nu også
med pianist. Det sker søndag den 27. november kl. 15:15 på Nørskov.
Den opmærksomme koncertgænger vil huske, at vi havde Chris Tanner
Trio på programmet sidste år (foto), men man husker så forhåbentlig også,
at det var en forrygende koncert. Så derfor mener vi bestemt, at det kan
tåle en gentagelse, specielt da trioen i år er udvidet med en pianist, Mads
Søndergaard.
Foruden Chris Tanner og hans fortryllende klarinetspil, består trioen af
Henrik Bay med sit blues-jazzede guitarspil og Jens Kristian Andersen på bas.
Vi glæder os til en stemningsfuld søndag eftermiddag med swing, blues
og New Orleans klassikere. På ’jazzet’ gensyn!
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

Arkivfoto: Jan Bendix

ØUDVIKLING: HVILKEN VEJ?
Flere venøboere har fulgt opfordringen til at melde
sig ind i LAG Småøerne, som i de kommende år
medvirker til at styrke småøerne gennem projektstøtte til lokale initiativer.
Hvilke initiativer, der skal kunne støttes i det kommende 2023-2027program kan venøboerne være med til at pege på. Det sker gennem deltagelse i workshops, som LAG Småøerne afholder den 9. og 30. november.
Emnerne er henholdsvis: ”Erhverv på småøerne” og ”Det attraktive øliv”.
Tilmelding til deltagelse og medlemskab sker til
sekretariatet@danske-smaaoer.dk. Yderligere oplysninger findes på
www.lag-smaaoerne.dk.
Resultatet af de to workshops og to allerede gennemførte om ”Bosætning” og ”Bæredygtighed” indarbejdes i den strategiske udviklingsplan, som
bliver LAG Småøernes arbejdsgrundlag.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix
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Foto: Jan Bendix

FLOT FREMMØDE, GOD DEBAT OG NYVALG
Omkring 40 glade og talelystne venøboere var mødt op til
generalforsamlingen i oktober. Flere havde lige været inde på
Efterskolen og brevstemme til folketingsvalget først. Tænk at vi
er så privilegerede at have den mulighed.
Efter at have budt velkommen, foreslog VenøBoen valg af Marianne
Pedersen, som dirigent. Som sædvanligt styrede Marianne slagets gang på
fornem vis.
Formandens beretning var der ingen kommentarer til, ligesom der
heller ikke var spørgsmål til regnskabet, som viser et minus på ca. 6.000 kr. i
2021/22. Medlemstallet i VenøBoen er nu vokset til 129 fastboende og 80
sommerhusejere.
Derefter var det tid til at stemme for eller imod et forslag fra Jan Bendix
til vedtægtsændring, som siger, at bestyrelsen skal bestå af minimum 5
og maksimum 7 personer, mod de nuværende 5 personer. Samtidig siger
vedtægtsændringen, at formanden for VenøBoen skal vælges mellem de
fastboende. Forslaget blev vedtaget.
Linda Tang havde indsendt et forslag til bestyrelsen om, at vi på
generalforsamlingen skulle drøfte forslag til gratis færge perioder, og hvem
takstnedsættelserne skal gælde for. VenøBoens bestyrelse hilste forslaget
velkomment. Vi ønskede at lytte og skrive ned, hvad der blev sagt og foreslået. På et af de kommende møder sammenfatter vi ønskerne til et forslag til
færgen, og inviterer efterfølgende overfartslederen til drøftelse af forslaget.
Der var en rigtig god dialog om emnet. Tak for det.
Det årlige kontingent til VenøBoen fortsætter uændret.
På valg til bestyrelsen var Per Noesgaard og Mette Haahr. Begge ønskede
ikke genvalg. Bestyrelsen havde 3 kandidater til bestyrelsen, og da det nu
var muligt at være 5-7 medlemmer i bestyrelsen, blev de alle 3 stemt ind. De
nye medlemmer er Hans Peter Aarslev, Alice Frederiksen og Ane Kathrine
Thorgård. Velkommen til jer. De 2 suppleanter samt revisoren stillede op til
genvalg og blev genvalgt.
Under eventuelt blev der spurgt nærmere ind til Energiprojektet på Venø,
ligesom Søren meddelte, at der måske blev mulighed for alle, der ønskede
det – mod betaling - at komme med i Bredbåndsudrulningen.
Tak til dirigenten, Marianne Pedersen, og tak til Per Noesgaard og Mette
Haahr for deres arbejde i bestyrelsen de foregående 2 år. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således:
Annette Friis, formand og ø-repræsentant
Ane Kathrine Thorgård, sekretær
Søren Hindkjær, kasserer
Alice Frederiksen, færgerepræsentant
Hans Peter Aarslev, suppleant for ø-repræsentanten
Per Mikkelsen
/ VenøBoen – Annette Friis
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EVENTYRET OM CYKELSKURET!
Der skulle gå 15 måneder, inden Struer Kommune fik tilladelse til opførelse af
cykelskur i tilknytning til Færgehuset på øens sydspids.
I august 2021 mødtes den tekniske direktør i Struer Kommune med
VenøBoen for bl.a. at sikre udlejningscyklerne, som VenøBoen havde fået
Landdistriktsmidler til at hjemkøbe.
VenøBoen ønskede at beskytte cyklerne mod vejr og vind – og sikre
opladningsmuligheder til cyklerne. Det tog ikke mange minutter at nå til
enighed om cykelskurets størrelse og placering. Men det har taget 15 måneder, inden byggeriet kan sættes i gang.
Færgehuset er af ret naturlige grunde placeret tæt ved vandet(!) og
ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Derfor kræves dispensation, som
Kystdirektoratet kunne klare at levere inden for ca. et halvt år. Dernæst skulle
landzonetilladelse bevilges og endelig byggetilladelsen. Den 21. september
lå den på bordet.
Cykelskuret er placeret i Natur 2000-område nr. 62 og Habitatområde nr.
55 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 40. Så der er ret mange forhold, der skal
tages hensyn til samtidigt med hensynet til de indtil nu ”udsatte” lejecykler.
Det kan glædeligvis konstateres, at hverken spidssnudet frø, stor
vandsalamander, strandtudse, odder, birkemus og fire andre arter vil blive
forulempet ved tilstedeværelsen af cykelskur på stedet.
Med en lettere omskrivning af en gammel Osvald Helmuth revyvise, så ”er
det ikke til at se det, hvis man ikke lige ve’ det”. Det skal åbenbart ikke være
nemt. Det kan det blive, hvis det nye Folketing tager fat på opgaverne med
hensyn til afbureaukratisering.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Arkivfoto: Preben Friis
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Færgetrafik
i september

2022
2021
Passagerer............. 26.520......25.764
Personbiler............. 13.106......13.206
Busser............................ 546............502
Lastbiler........................ 106............258
Gods (tons).................. 146......... 1752
Cykler..........................1220......... 1266
Campingvogne.............16.............. 24

EN POSITIV OG HJÆLPSOM VENØBO
I oktober døde Jørgen Stenkjær, Kimingen 1B.
Jørgen blev født i Skive, og forældrene flyttede til
Holstebro, hvor Jørgen gik i skole, og som ung kom
han i lære hos Poul Andersens Tømmerhandel. Senere
blev han ansat hos Tvis Køkkener, hvor han avancerede
til salgschef, inden han blev pensioneret.
I 1972 blev Jørgen gift med Jonna. I 1973 kom
Jonna til Venø for at passe Agnethe på Sønderriis. Hun havde været ude for
en trafikulykke. Jonna og Jørgen blev interesseret i en sommerhusgrund,
som på det tidspunkt var til salg i udstykningen i Venø By. Der blev bygget
sommerhus og senere solgte Jonna og Jørgen deres hus i Holstebro - til den
ene af deres døtre - og flyttede til Venø.
Efter Jørgen blev pensioneret, begyndte han at vikariere som chauffør for
Venø Bussen. Det var et job som passede ham.
Jørgen var glad for at læse. Historie var en af de foretrukne genrer. Der
blev også fulgt med i sporten på TV – især håndbold havde hans store
interesse. Jørgen havde selv været en meget ivrig håndboldspiller.
Der blev også sat stor pris på et god måltid mad (- fisk), som altid var
meget lækkert anrettet. Måske blev der serveret en af Jørgens hjemmelavede
kryddersnapse, så det var altid spændende at besøge Jonna og Jørgen.
Jørgen var et meget hjælpsomt og positivt menneske. Man gik aldrig
forgæves, hvis man behøvede hjælp. Ja, han tilbød den ofte, inden man fik
spurgt.
Desværre måtte Jørgen døje med sygdom i de sidste år af sit liv, men
heldigvis havde han Jonna og pigerne, som passede ham derhjemme, indtil
han døde.
Jørgen efterlader sig Jonna, to døtre, en svigersøn og to børnebørn.
Ære være Jørgens minde.
/ Kirsten Venø Knudsen, Vigen 5

NATUREN FÅR TILSKUD
Både Venø Efterskole og Venø Gymnastik- og Idrætsforening (GIF) har fået glæde af de tilskudsmidler, som
Friluftsrådet kan bevilge på baggrund af ”spillemandspenge” (tidligere Tipsmidlerne).
Under overskriften ”50+ på vandet i havkajak” kan GIF nu stille havkajakker, pagajer og sikkerhedsudstyr til rådighed for Venø Efterskoles grejbank
og ”skubbe” til interessen hos flere - til oplevelser på fjorden. Jens Christian
Brødbæk fra Efterskolen vil i en kommende udgave af VenøPosten orientere
om praktikken i den forbindelse.
Også Venø Efterskole blev fik midler til etablering af udekøkken,
beplantning og bålgrej, så skolen kan gennemføre ”jord/fjord til bord”-læring
udendørs.
Den samlede bevilling til de to organisationer er på over 150.000 kr.
/ VenøPosten – Red.
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OM VEJEN TIL VENØ
Jeg hedder Anne Sofie Fleng Jensen er 31 år og kiropraktor med klinikker i
Holstebro og Struer samt yogainstruktør i Holstebro, Borbjerg og på Venø.
I min søgen efter et sommerhus faldt jeg pladask for Venø på en vandretur i påsken 2021. Et par måneder senere talte jeg med farbror Ryan Jensen
og Lilly (Riisvej 5) til Sankt Hans, og med stor hjælp herfra gik der præcis én
uge, så var jeg ejer af Revlen 4.
Jeg har boet de første 20 år af mit liv i Hvam Mejeriby, efterfulgt af ca. 6,5
år i Odense samt de sidste ca. 4,5 år i Holstebro.
Siden august 2022 har jeg boet fast på Venø, og jeg har tænkt mig at
blive her så længe som muligt. Jeg elsker simpelthen at være herovre, og
jeg er vild med lokalsamfundet. Jeg har et indtryk af, at vi alle passer på
hinanden, og at vi hjælper og støtter hinanden, hvor vi kan. Selvom jeg bor
alene, så føler jeg mig på intet tidspunkt alene på Venø. Det er helt fantastisk
med så rigt et aktivitetsudbud herovre, så det har været meget let at lære
venøboerne at kende.
Familie og venner har ofte givet udtryk for, at det da må være “træls” at
være afhængig af en færge - indtil de kommer på besøg og finder ud af, hvor
dejligt her er, og hvor let det er med færgen. Pludselig kan de sagtens forstå,
at jeg er flyttet hertil.
I fritiden er det helt klart yogaen, som fylder mest, skarpt efterfulgt af
natur- og friluftsaktiviteter. Jeg har også interesser for sang, dans, strikke/
hækle samt gør-det-selv-projekter i alt fra hus/have til hjemmelavet snaps/
likør/avec.
Døren er altid åben på Revlen 4, når jeg er hjemme, så kig endelig ind til
en kop kaffe/the samt en avec :)
/ Anne Sofie Fleng Jensen, Revlen 4

Privatfoto

BREDBÅND
Som omtalt tidligere på året her i VenøPosten er der lavet
aftale med Jysk Energi om et bredbåndsprojekt på Venø
med etablering af fibernet til tilskudsberettigede adresser
med støtte fra Bredbåndspuljen. Projektet gennemføres nu
og afsluttes i maj 2023.
Jysk Energi vil gerne høre, om der er interesse for at etablere fibernet til
adresser uden for støtteprojektet på almindelige kommercielle vilkår. Det
gælder både helårshuse og sommerhuse. Det antages, at egenbetalingen
for etableringen bliver kr. 4.000,- pr. husstand. Dertil kommer det månedlige
abonnement til internetudbyderen. Bemærk venligst, at Jysk Energi ikke kan
garantere, at de vil etablere fibernet til ikke-støtteberettigede adresser.
Der er altså i første omgang blot tale om en interessetilkendegivelse. Giv
venligst en tilbagemelding til undertegnede på soeren@venoe.dk senest
den 13. november, hvis du er interesseret i at få etableret fibernet.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær
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Foto: Ib Stougaard

For nogle læsere vil det være ny viden, at Venø har sit eget frivillige brandkorps. De brave brandmænd og -damen styrker øens beredskab. Her en orientering (og ros) fra Nordvestjyllands Brandvæsen. / Red.
FRIVILLIGE I BRAND!
Mandag eftermiddag den 3. november fra kr. 16.30 blev der afholdt en af de
to årlige brandøvelser med de frivillige brandmænd M/K på Venø.
Det er fantastisk at opleve den energi og interesse de gode mennesker på
øen byder ind med. Denne gang var det materielkendskab og små øvelser
rundt på Venø, hvor udstyret blev afprøvet.
/ Nordvestjylland Brandvæsen – Ib Stougaard

SÅ STEMMES DER!
Her er glimt fra stemmelokalet, da Struer Kommune åbnede sit brevafstemningssted på Venø Efterskole.
En god mulighed for at medvirke i den demokratiske proces.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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DET SKER
VENØBOEN FÅR EU-ANERKENDELSE
Det er resultatet af venøboernes arbejde med
energiomstilling, som har ført til anerkendelsen,
der går under navnet ”Game Changer Award”.
Med anerkendelsen følger teknisk bistand fra energieksperter fra EU i forbindelse med det meget omfattende
beregningsarbejde, der skal til for at gennemføre væsentlige
dele af Venøs projekt med omstilling til vedvarende energi og
infrastruktur.
På figuren nederst til højre er vist omstillingsopgaverne på Venø, som
kræver mere end det, vi selv magter at løfte, og hvor vi får brug for dyb
teknisk viden til at finde løsninger.
Det er den europæiske organisation, ESIN, der samler mindre øer i
Europa, der står bag indsatsen for energiomstilling. Venøboerne har udarbejdet dels en status for dagens forbrugssituation og energiforsyning og dels
udviklet den vision og strategi, som er omtalt i VenøPosten, december 2021.
Arbejdet er udført i et tæt samarbejde med ProEnergi, Jysk Energi og Struer
Kommune.
VenøBoen har valgt at benytte omstillingsprojektet i forbindelse med
bestræbelserne på at blive friø. Om det lykkes afklares i begyndelsen af 2023,
hvor Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, skal vælge en ud af ni
øer, der forventes at søge om friø-status.
I praksis betyder friø-status, at myndighederne kan dispensere fra
lovgivning, der begrænser en ønsket omstilling. Ingen tvivl om,
at konkurrencen mellem øerne er hård, men heldigvis er projekterne af meget forskellig karakter, så det bliver kvalitet og evnen
til at gennemføre, der forhåbentlig afgør politikernes valg af ø.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Det totale energiforbrug og energiproduktionen på Venø, 2020

A
D

D
Clean Energy Transition
Venø 2022 - ?

A
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Positions of major energy-users
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Position for proposed windmill installation

C

Positions for proposed solar powerplant area

DE
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Positions for charging spots

E

Position for battery station (mainland)
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Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth

12

VENØ GUIDERNE FORTÆLLER
Venøs officielle guider (Grethe Munk Andersen, Aase og Mogens Askanius,
Bjarne Tingkær og Per Vestergaard) har alle haft en travl sæson 2022.
Som Venø guider arbejder vi alle gratis. Penge, som vi tjener ved guidning, går alle ubeskåret til aktiviteter, som kommer Venø til gavn.
I 2022 har vi guidet ca. 350 personer rundt på Venø, og det har givet en
indtægt på 8.500 kr.
Pengene udlodder vi i december til foreninger eller enkeltpersoner, der
har et projekt til gavn for Venø.
I 2021 udbetalte vi hele kassebeholdningen til Venø Færgelaug.
I år 2022 har vi brugt lidt penge til gaver til vores sponsorer, som var med
til at gennemføre en dejlig udflugt for alle venøboere.
Heldigvis er der stadig penge i kassen (ca. 7.500 kr.). Så har I en god idé
eller et formål, der kan komme Venø til gavn, og er der brug for et lille tilskud
til det, så send en beskrivelse af jeres projekt til os senest den 1. december.
Send en mail til undertegnede på ap.vestergaard@privat.dk eller sms til
tlf. 30 45 07 25.
/ Venø Guiderne – Per Vestergaard

VENØBOERNE PÅ SIGHTSEEING... PÅ VENØ!
Den 1. oktober tog 35-40 venøboere og sommerhusejere på tur på vores
egen ø. VenøBoen og Venøs frivillige guider havde arrangeret turen med
det formål at give os mulighed for at høre, hvad det er for “røverhistorier”
guiderne fortæller til turister på øen, men også med det formål, at vi kunne
hilse på hinanden - både “gamle” og “nye” på øen.
Turen startede på Venø Havn, hvor Venø Bussen samlede os op i en stor
bus og kørte mod sydøen. Undervejs i bussen blev der flittigt fortalt om øen.
Første stop var et besøg hos Venø Seafood og Venøsund Fisk & Skaldyr,
hvor henholdsvis Kristian og Ole Borbjerggaard gav os en spændende
oplevelse. De brænder jo helt vildt for det, de arbejder med.
Derudover besøgte vi Venø Kirke, hvor guiderne havde bedt Per
Mikkelsen stå for underholdningen. Vi fortsatte forbi Venø Efterskole, hvor
bussen holdt stille, mens Tage Jepsen fortalte om skolen. Derefter videre
nordpå til plakatsamlingen på Nørskov.
På tilbagevejen kørte vi op til Venøborg, hvor guiderne også havde nogle
spændende fortællinger. Turen sluttede igen ved Venø Havn, hvor cafeen
stod klar med dejlig varm kaffe og den skønneste æblecrumble - naturligvis
med æbler fra Venø.
Alt i alt nogle rigtig hyggelige timer i godt selskab. Tak til Venø Bussen
som sponserede bussen med chauffør, og tak til guiderne for det store
engagement.
/ VenøBoen – Annette Friis

DET SKER
UUNDVÆRLIG
Vi får det måske ikke sagt, men Venø Café og Kiosk er et af sommerhalvårets
væsentligste samlingspunkter, Det har Claus Lund Jensen og Dorte Sauer
endnu engang vist.
Gennem de seneste år har de to sammen med frivillige øboere skabt stabilitet, god stemning og muligheder for forfriskninger og lette måltider. Der
er opstået traditioner omkring Havnehuset, hvor tirsdagsholdet, fredagsøl,
små faste møder, busgæster, take-away-tilbud og meget mere er med til at
give fine rammer for fællesskab.
Venøboerne er med på, at vejret spiller en ikke ubetydelig rolle for det
forretningsmæssige grundlag for driften af aktiviteterne.
Det er godt for Venøs omdømme, at Claus og Dorte har valgt at fortsætte
i 2023.
Tak og på gensyn!
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Erling Roseth

SÅ LÆNGE FUGLENE FLYVER
Den 29. september blev der afholdt kulturaften på Venø Efterskole.
Arrangementet var et led i optakten til Litteraturfestival 2022 på Struer
Bibliotek. Sanne Helene Højbjerg fortalte om sin debutroman ”Så længe
fuglene flyver”.
Inden en nyskrevet bog står færdig på boghandlernes hylder, er der
mange bump på vejen. Hvordan kommer man i gang? Hvordan finder man
et forlag? Hvordan får man gjort PR for bogen. osv.?
Forfatteren fortalte medrivende om alle sine overvejelser. Det var helt
klart også noget, som optog eleverne på forfatterlinjen. Der blev stillet
mange relevante spørgsmål.
Min læsegruppe i læsekredsen har læst bogen. Stor ros til bogen og
forfatteren, som selv har gået på Venø Efterskole – dog før der blev en forfatterlinje på skolen.
/ Lis Jensen, Tangvej 1

NÅR KOMMUNEN RYKKER UD?
I notitsen ovenfor omtaler Lis Jensen det vellykkede arrangement på Efterskolen.
Vellykket på grund af fint oplæg og god diskussion mellem forfatter og
først og fremmest interesserede efterskoleelever. Biblioteket havde tilbudt
Venø og andre af kommunens lokalområder at ”lægge” møder ud, så turen
til Struer kunne spares.
Ærgerligt for idéen og det mulige udbytte at så få venøboere havde fundet den korte vej til oplevelsen. Nu håber jeg ikke, at biblioteket eller andre af
Struer Kommunes formidlere holder sig borte i fremtiden.
Tak for initiativ og forhåbentlig på gensyn.
/ Kontaktudvalget for lokalområder – Jan Bendix
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Naturen
må gerne
betrædes
– men træd varsomt

Foto: Thomas Eske Holm, Aarhus Universitet

ADGANG TIL MØGELSIG
VenøPostens læsere har spurgt til adgangsregler til det nyskabte lavbundsområde på sydøen. Miljøstyrelsen har udgivet en hjælp til at finde gennem
love og paragraffer: www.kortlink.dk/2h3h6.
Struer Kommunes Plan og Teknik har sammenfattet informationerne i planchen nedenfor.
/ VenøPosten – Red.
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DET SKER
DET SØR’ME DET SNART DECEMBER
November måneds tema er inspiration til
dekorationer, julepynt og kranse og foregår
i Børnehuset tirsdag den 22. november
kl. 18.30-21.30.
Der vil være inspiration og vejledning i
at binde en krans til døren eller til advent
samt i fremstilling af dekorationer og andet
Foto: Alice Frederiksen
pynt.
Du skal medbringe følgende materialer:
vindseltråd, havesaks og en halmkrans. Det vil være fint, hvis du også har
fx thuja, buksbom, bær, tang, grankogler, hortensia, og hvad du ellers kan
finde i skoven/haven/stranden.
Vi sørger i lighed med sidste år for forskellige typer af gran mv.
Der vil forekomme deltagerbetaling for materialer og ”husleje” til
Børnehuset.
Tilmelding til Alice Frederiksen på tlf. 21 48 97 37 senest den 20.
november.
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen

JULEKROBAL
Som nævnt i oktoberudgaven inviterer vi til julekrobal fredag den 25. november kl. 18:00
på Venø Kro.
Kroen serverer lækker “julemenu”, og prisen er 350 kr.
pr person.
Vi modtager tilmelding og betaling på GIF’s Mobilepay:
97184. Vi skal mindst være 25 tilmeldte for at gennemføre
arrangementet. Tilmelding senest den 10. november.
I tilfælde af for få tilmeldte refunderes beløbet naturligvis, men vi håber
selvfølgelig på stor tilslutning.
Vi ser frem til en hyggelig og fornøjelig aften, hvor festlige indslag eller
anden form for underholdning er velkomne.
/ Venø Kro og Venø GIF – Dorte Sauer

JUL FORUDE
Igen i år er der mulighed for at få
leveret juletræer og pyntegrønt
gennem Venø Børne- og Ungdomshus. Bestil levering gennem
undertegnede.
Juletræer
Nordmann 100/150 cm........ 100 kr.
Nordmann 150/200 cm........ 150 kr...
Nordmann 200/250 cm........ 200 kr...
Rødgran........................................75 kr.
Pyntegrønt
Nordmann 5 kg bundt.............50 kr.
Nobilis 5 kg bundt.....................50 kr.
Fyrtoppe 5 kg bundt.................50 kr.
Silkefyr 2 kg bundt.....................25 kr.
/ Flemming Damgaard,
Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00

15

DET SKER

Foto: Ane Kathrine Thorgård

VENØ URTEHAVE & BAGERI
Der er åbent følgende weekender for salg af morgenbrød mod forudbestilling. Derudover er der åbent i julebutikken de tre første søndage i december.
Her har du mulighed for at købe honningsnitter, småkager, gaver, og den
nye store overraskelse, som du skal glæde dig til at smage.
5.-6. november
12.-13. november
Søndag 27. november
3.-4. december
10.-11. december
17.-18. december
Åbningstider i julen annonceres i decemberudgaven af VenøPosten.
På gensyn!
/ Venø Urtehave & Bageri – Ane Kathrine Thorgård

Foto: Jan Bendix

VELKOMMEN I VENØ BØRNE-OG UNGDOMSHUS
VBU er godt lille sted, som bruges af mange forskellige, både øboere og folk
udefra. Det bruges til mange formål - familiesammenkomster, kirkearrangementer, foreningsaktiviteter, overnatning og udflugtsmål.
Vi opfordrer alle, der har interesse for stedet, brugere og lejere af huset til
at tegne medlemskab (100 kr.). Henvendelse til Niels Haahr, tlf. 27 84 36 74.
Når huset bruges af Venøforeninger opkræves ikke almindelig leje, men
hver deltager betaler 30 kr. til dækning strøm, rengøring og vedligehold.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Mette Jaffke

TIRSDAGSHOLDET GØR DET IGEN
Venøboere, der kommer forbi havnen, har formentlig lagt mærke til den forskønnelsesproces, som den gamle toiletbygning for tiden udsættes for. Bygningen indrettes til værksted og opbevaring.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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KINESISK KULTURAFTEN
Novembers kulturaften har Kina
som tema. Den finder sted den
12. november kl. 18:00 i Børnehuset.
Tilmelding som sædvanlig til
Erling Roseth på tlf. 23 92 29 05
eller Flemming Damgaard på tlf.
27 29 66 00.
/ VenøPosten – Red.

RUNNING DINNER PÅ VENØ!
Vi har et ønske om at møde nogle af de nye øboere og sommerhusejere.
Hvordan kan det så lade sig gøre - ud over et vink ved færgen?
Running Dinner er svaret - og det bliver lørdag den 21. januar.
Man spiser forret, hovedret og dessert hos tre forskellige værtsfamilier, sammen med tre forskellige hold gæster til hvert måltid.
Vi slutter alle på efterskolen med fælles hygge og musik på Soundboksen.
Der serveres natmad.
Tidsplan:
Kl. 17:30 – 18:50 forret
Kl. 19:00 – 20:20 hovedret
Kl. 20:30 – 21:45 dessert
Kl. 22:00 – ? hygge i Efterskolens spisesal
Aftenen er ikke en kulinarisk/gastronomisk konkurrence – alle skal have tid
til at nyde hinandens selskab og værterne tid til andet end madlavning. Man
medbringer selv drikkevarer til hele aftenen.
Kommer man alene, sætter vi jer sammen to og to, så der er otte personer
hvert sted.
Forslag til pris er kr. 100,- pr. gæst – og gratis for de værtspar, der står for
maden.
Lyder idéen spændende, og kan du/I se jer som enten gæst eller værter,
så giv, i løbet af november, besked til Dennis Borbjerggaard på tlf. 61 13 14
07 eller mail d.borbjerggaard@gmail.com.
Er der god opbakning, kommer endelig indbydelse i januarudgaven af
VenøPosten.
/ Dennis Borbjerggaard og Annette Friis, Kimingen 2 og 4
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CAMPINGLIVET

CAMPINGPLADSEN GÅR I VINTERDVALE
Sæson 2022 lakker mod enden.
Vi har vi haft et forrygende, dejligt år og fyldt med det hele og mere til.
Årets gang og arbejdsdage har budt på rigtig mange gøremål.
Fx er bålpladsen ved stranden, nu en ren strandeng. Loftet er blevet
malet på dametoilet. Træværk og vinduer malet, hegn klippet og flere tons
skrot er afhentet. Ny containerplads, træfældning, renoveret vej og oprydning, mm.
Der er stor tak til alle, der sørger for pladsen og butikkens drift, og til dem
med et smil og en kop kaffe, opmuntrende ord eller en øl, som også gæster
og øens beboere bidrager med.
Vi har fået 11 nye fastliggere, men har også sagt farvel til nogle stykker.
Der er positive vinde og stemninger, og vi satser på mange gode år på
pladsen.
Nu går pladsen i dvale og tak til jer, som holder et øje med pladsen de 4
måneder, vi er lukket.
Jeg vender tilbage med Campinglivet i martsudgaven af VenøPosten.
God vinter!
/ Venø Klit Camping – Nana Agger

Fotos: Nana Agger
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TAK FOR KAFFE!
1000 tak til alle jer, der slog dørene op til Venø Kaffe den 4. oktober. Eleverne oplevede stor gæstfrihed rundt omkring og vil bare gerne vide, hvornår I
skal mødes igen! Fantastisk hyggelig aften.
Derfor håber vi, at I allerede har sat kryds i kalenderen den 7. november, hvor vi arrangerer Liv i Højskolesangbogen sammen med Venø
Menighedsråd.
Besøg i huset
Seks studerende fra Aarhus Universitet, som netop er begyndt på kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi, besøgte os midt i oktober.
De er i gang med et projekt vedrørende Destination Limfjorden, hvor de
skal undersøge surfkulturen fra et oplevelsesøkonomisk perspektiv. De har
valgt at tage udgangspunkt i Surfing på Venø, ved Ejsing Strand og i Skive.
Venø Camp
Oktober måned har også budt på den årlige Venø Camp med ca. 70 deltagere i aldersgruppen 12-15 år. Rigtig mange af gæsterne er allerede meldt
ind på skolen til de kommende år - andre er bare nysgerrige på efterskolelivet
eller benytter muligheden for en weekend med spænding.
Praktikanter
I dette efterår får vi to praktikanter i huset. I uge 40 begyndte Jakob Rasmussen, der til dagligt læser til lærer i København, på sin 4. års praktik. Jakob er
bidt af naturfag og friluftsliv og skal være i praktik frem til og med uge 46.
Midt i november tilslutter Mia Helmer Guldbrandtsen sig efterskolelivet.
Mia er lærerstuderende i Aalborg og har søgt til Venø for at prøve kræfter
med Forfatterlinjen og i tysk og dansk.

Fotos: Venø Efterskole

Sex-Expressen
Den 25. oktober havde vi besøg af en flok medicinstuderende fra Aarhus, der
brugte dagen på at undervise eleverne i sexualundervisning. Sexualundervisning er et af de timeløse fag i skolen, som de unge mennesker efterspørger.
Trods fri adgang til oplysninger online og rigelig med information på de
sociale medier, er der behov for faglig funderet og fordomsfri undervisning i
alt fra kønssygdomme til samtykke.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum
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NOVEMBER

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

Foto: Jan Bendix

den 23. november
i elektronisk form (uden formatering,
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6. november

kl. 19:30

Allehelgensgudstjeneste v/Hans V. Jensen

7. november

kl. 17:30

Fællesspisning på Venø Efterskole

7. november

kl. 19:00

Liv i Højskolesangbogen med Erik Sommer,

				Venø Efterskole
12. november

kl. 18:00

Kulturaften i Børnehuset

13. november

kl. 10:30

Højmesse v/Hans V. Jensen

13. november			

Frist for interessetilkendegivelse om

				bredbåndsprojekt/fibernet
15. november

kl. 18:10

Menighedsrådsmøde hos Susanne Jensen

22. november

kl. 18:30

VUF, dekorationer og julepynt, Børnehuset

				(tilmeld. 20/11)

Korrektur: Marianne Pedersen

25. november

Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,
Preben Friis, Christian Dehnfeld Mortensen og Erling Roseth

				(tilmeld. 10/11)

Trykning: Jan Bendix a/s

				v/Hans V. Jensen

venoe.dk/venoeposten
Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med
alle registrerede ø-aktiviteter så langt
frem, som arrangørerne indmelder dem.
Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via
webmaster@venoe.dk, når arrangementstidspunkt foreligger.

27. november

27. november

kl. 18:00

kl. 10:30

kl. 15:15

Julekrobal for venøboere, Venø Kro

Højmesse, 1. søndag i Advent

Jazzkoncert på Nørskov

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal
Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole
Svømning: Søndage kl. 11:00-12:00, Struer Svømmehal

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 30. november.

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

/ VenøPosten – Red.

Yoga: Onsdage kl. 17:15-18:15, Hallen på Venø Efterskole

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

