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Venø Kirke — kontakter

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

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

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

Kontaktperson
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64, 
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com

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

Servicemedarbejder:  
Anna Brødbæk

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

VENØ  KIRKE
HÅB I EN MØRK TID
Fra mit kontorvindue kan jeg se ud over markerne, naturen og det bakkede 
morænelandskab. Det er efterår, og dagene kortes. Træerne bliver brune, og 
bladene falder. Naturens gang varsler undergang og død. I det fjerne ser jeg 
den gamle middelalder kirke – Tørring kirke. Fra mit hus kan jeg se 4-5 kirker. 
De gamle kirker fortæller noget om vores kultur som et kristent land. I kirker-
ne fortælles der om liv og glæde – der er et evighedsperspektiv i de bibelske 
fortællinger og salmerne. I kirken mødes vi til hverdag og fest. Men vi mødes 
også med sorg og tab ved afsked med en af vores kære. Her lyder ordene til 
trøst og håb. 

Høstgudstjeneste er festlig med Grundtvigs elskede og dejlige salme: 
”Nu falmer skoven trindt om land”. Grundtvig mestrer om nogen at beskrive 
naturen, hvor storken trækker mod varme lande – ham følger viltre svaler. 
De gyldne kornmarker er høstet, og den sorte muld med de golde stubbe 
minder om livets forgængelighed. Men det er Guds gaver, der fylder laderne 
på grund af landmandens virksomhed. Den Gud, som sikrede vækst og 
velstand, er ham, som bliver hos os med det ord, som aldrig glipper. Det er 
derfor, vi skal takke Gud for både Ordet og livet. Han vil nemlig lyse sin fred 
over os hele året. Det giver mod til livet, fordi der efter vinter kommer vår 
med sommer korn og kerne.

Grundtvig skifter her tema i salmen. Han ved, at vort timeglas skal rinde 
ud. Men ligesom naturen lærer os, at der kommer en sommer trods vinter 
med død og undergang. Sådan er det i Paradis, hvor vi skal finde en evig 
sommer. Her skal vi leve af Guds barmhjertighed og være ubekymrede som 
fuglene og være fri for jordens strid og møje. Høsten her og høsten i himlen 
skylder vi vor Gud tak og ære for. I Jesus Kristus har vi fået barnekår hos Gud, 
som vi må kalde for vor far.

I begyndelsen af næste måned er det allehelgensdag. Det er den dag, 
hvor vi i kirken mindes vore kære døde. Her kan Grundtvig igen sige noget 
dybt og vigtigt om vort menneskeliv. Vi må tro, at vore kære døde er 
bevarede i Guds kærlige faderhånd til en glædelig opstandelse. Derfor har 
vi fællesskab med dem, således digter Grundtvig om det: Helgen her og 
helgen hisset/ er i samme menighed,/ derom haver os forvisset/ han, som 
alle dybder ved./ Helgensamfund af Guds nåde/ er vi i hans kærlighed,/ her 
og hist er Sønnens gåde/ steget op og dalet ned.

Allehelgensdag er i år søndag den 6. november, hvor vi i Venø kirke vil 
mindes de døde i sognet og de, der er stedt til hvile på kirkegården siden 
sidste allehelgensdag. Det er en smuk tradition, hvor vi alle kan sidde med 
vore tanker og bønner for dem, der er gået forud for os ind i dødens land. 
Gudstjenesten bliver stemningsfuld med musik, bibelord, bønner og salmer. 

Efteråret minder os om livets forgængelighed. Derfor er der håb og 
opmuntring i en mørk og kold tid, når vi med Grundtvig synger sidste vers i 
hans elskede salme:

Hans Ånd, som alting kan og ved, i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed til Himlen os ledsage!

/ Hans Vestergaard Jensen
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VENØ  SOGN
SOGNEUDFLUGTEN 
Turen går til Gødstrup Kirke og Arne Haugen Sørensens Museum.

Har du ikke fået tilmeldt dig sogneudflugten lørdag den 8. oktober, 
kan det lige nås endnu ved at ringe til Susanne Marie Jensen på tlf.  
40 83 20 60. Se mere om turen i septemberudgaven af VenøPosten.

Grundtvigs 10 bedste 
I anledning af 150 året for Grundtvigs død har Kr. Dagblads læsere kåret de 
10 bedste sange og salmer blandt Grundtvigs store bidrag til den danske 
sang- og salmeskat. Vi synger de udvalgte 10 sange/salmer sammen  
søndag den 23. oktober kl. 10:30 i Venø Kirke.

En ny gammel tradition
Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 20. december, hvor Hans Vestergaard 
Jensen vil introducere os til en af de traditioner, han har taget med sig fra sin 
tid som sømandspræst, nemlig tænding af juletræslys i skoven efterfulgt af 
fællesspisning. Arrangementet foregår i Klosterheden og arrangeres i fælles-
skab med menighedsrådet i Resen/Humlum.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

LIV I HØJSKOLESANGBOGEN
Succeser tåler gentagelser, og derfor inviterer Venø Efterskole og Venø 
Menighedsråd den 7. november kl. 17:30 igen til “Liv i Højskolesangbo-
gen”. 

Vi begynder med fællesspisning i skolens spisesal kl. 17:30 og herefter går 
vi i Fællessalen og synger sammen. Denne gang har vi inviteret Erik Sommer 
til at komme og spille og synge med os.

Efter foredraget/sangen er Menighedsrådet vært med øl, vin eller vand. 
Tilmelding senest den 1. november til lone@venoe-efterskole.dk. 
Der indbetales ved tilmelding desuden 75 kr. pr. person på MobilePay  

19 02 77 til Venø Efterskole - skriv gerne “fællesspisning” i kommentarfeltet.
/ Venø Efterskole og Venø Menighedsråd

Foto: Marianne Pedersen

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
VEJEN TIL ”FRIØ”
Som VenøPosten tidligere har omtalt, så har VenøBoen ”kastet 
sig ud” i opgaven med at kvalificere sig til at blive friø i ”politisk 
forstand”. I praksis betyder det, at Venø ikke er underlagt ram-
mer, der hidtil har begrænset øens udviklingsmuligheder.

I august deltog VenøBoens formand Annette Friis, Morten Gjern og Jan 
Bendix i en konference sammen med bl.a. de otte andre øer, som sammen 
med Venø konkurrerer om at blive ”friø”.

Det er Landdistrikternes Fællesråd, der koordinerer vurderingerne af 
øernes interessetilkendegivelser.

Venø har valgt at satse på opgaver, der fortsætter initiativerne på energi- 
området, som Venø dokumenterede tidligere på året. De fleste af initiativer- 
ne vil ikke kunne virkeliggøres under de nugældende love og bekendt- 
gørelser.

Arbejdet for VenøBoen i den nærmeste tid bliver at afdække, hvor 
barriererne er. Det vil ske i et tæt samarbejde med forsyningsselskaberne, 
ProEnergi og Struer Kommune, der har den nødvendige specialviden.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

RIISVEJ GØR DET IGEN
Riisvej var klar til vejfest efter 5 års pause. Hus nr. 6 og 24 på vejen var årets 
festkomité arrangører. Det blev en hyggelig, festlig eftermiddag - aften - nat! 
Sidste hold gik hjem kl. 03. 

Festen var arrangeret på den måde, at det store telt blev rejst og bord-
dækning med lys, servietter og blomster arrangeret. 

Der var kaffe og kage om eftermiddagen. De enkelte husstande kunne 
byde ind med tilbehør til det, der skulle spises. Kød til grillen var købt 
hos slagteren. Der var så rigeligt med lækker mad, at festen tangerede 
gourmet-status. 

I løbet af dagen blev der også 
leveret sjove indslag som gættekonkur-
rence i teltet, kongespil på plænen, bål 
og asfalttennis mm. Stemning til musik 
var der også.

Den nye familie i nr. 10 med deres 
to små børn, de unge med deres kære-
ster og de fastboende, syntes at hygge 
sig så meget sammen, at man hepper 
på en ny gadefest til næste år.

Alt i alt en vejfest, hvor tilflyttere, 
såvel som faste venøbeboere fik en 
super dejlig dag sammen!
/ Birgitte Ganer, Riisvej

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.
 - Færgelejet på Venø og Kleppen

Se mere om Venø på: venoe.dk

Fotos: Birgitte Ganer

http://venoe.dk
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DET  SKER
DIN MENING BETYDER NOGET!
Sæt derfor kryds i kalenderen og kom den 27. oktober  
kl. 19:00 i spisesalen på Venø Efterskole til VenøBoens  
generalforsamling. Se indkaldelsen i septemberudgaven af 
VenøPosten. 

Bestyrelsen har modtaget nogle forslag, som vi meget gerne vil drøfte 
med så mange medlemmer som muligt, såvel fastboende, sommerhusejere 
og ikke mindst de erhvervsdrivende.

Bliv medlem af LAG Småøerne - det er gratis
Som medlem af LAG Småøerne, er du som øboer 
med til at sende signal om din interesse i, at der sker 
udvikling af øerne, blandt andet ved hjælp af LAG-
midler fra LAG Småøerne.

Fastboende øboere over 15 år kan blive medlemmer. Det sker ved at 
sende oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, og ikke mindst tydelig 
mailadresse til info@lag-smaaoerne.dk.

Tilmelding kan ske ved brug af blanket, som er vedlagt denne udgave af 
VenøPosten eller ved brug af linket her: www.kortlink.dk/2gt2y.

Workshop om bosætning
Lørdag den 8. oktober kl. 10-16 i Odense Congress Center.

Bestyrelsen i det nye LAG Småøerne inviterer i efteråret til fire workshops 
med forskellige temaer, som skal give idéer til indhold i LAG Småøernes 
udviklingsstrategi. Det første handler om bosætning og bliver et fysisk møde 
- de tre andre bliver online med andre temaer som for eksempel erhvervs-
udvikling, klima, energi og bæredygtighed. Læs mere om programmet for 
workshoppen på LAG Småøernes hjemmeside.

Tilmelding senest den 4. oktober til: sekretariatet@danske-smaaoer.dk.
/ VenøBoen – Annette Friis

YOGA
Så kan vi igen tilbyde yoga i GIF. Vi er så heldige at Anne 
Sofie Fleng har påtaget sig opgaven som yogainstruktør.

Holdet er allerede i gang, men du kan stadigvæk nå at 
komme med. Det foregår i hallen på efterskolen onsdage 
kl. 17:15-18:15.

Mød bare op eller kontakt mig på tlf. 23 95 34 97 for nærmere info. Prisen 
er 350 kr. for efterårssæsonen. Vel mødt!
/ Venø Gif – Dorte Sauer

SVØMNING
Vi genopliver 
Venø-svømning og 
med en ny svøm-
metid søndag fra 
kl. 11-12 i Struer svømmehal.

En del har allerede forhånds-
tilmeldt sig, så derfor “tør” vi godt 
satse på, at svømning kan køre 
uden alt for stort underskud.

Prisen for 10 fastsatte søndage 
er 320 kr. for voksne og 160 kr. for 
børn. Gæstesvømmere: Voksne 40 
kr. og børn 20 kr.

Vi håber, at mange vil komme 
enkelte søndage, hvis tiden tillader. 

Vi begynder den 16/10 og 
derefter den 23/10 - 30/10 
- 6/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 
4/12 - 11/12 og 18/12.

Julekrobal
Vi har besluttet at genoplive jule-
kroballet efter to tamme Corona-
år. Vi håber at ALLE eller i hvert 
fald mange venøboere er med på 
idéen. Sæt derfor kryds i kalende-
ren fredag den 25. november. 
Stedet er naturligvis Venø Kro 
og prisen bliver 350 kr. pr. kuvert 
ekskl. drikkevarer.

Nærmere info om tilmelding i 
VenøPostens novemberudgave.

/ Venø Gif – Dorte Sauer
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DET  SKETE
Færgetrafik  
i august

 2022 2021
Passagerer ............ 31.042 .....33.038
Personbiler ............ 14.074 .....14.120
Busser ........................... 496 ...........498
Lastbiler ....................... 142 ...........126
Gods (tons) ................. 226 ...........351
Cykler.........................2.624 ....... 2.378
Campingvogne ............28 ............. 54

VED JENS ERIKS DØD
I september døde Jens Erik Christensen, Sønder-
skovvej 29. 

Jens Erik kom til Venø-overfarten i 1997 og var 
færgefører frem til sin pensionering. 

Jens Erik boede som en af de sidste færgefolk 
i en af de tre færgeboliger på Venøs sydspids 
og overtog huset, da Struer Kommune valgte at 
sælge dem.

Som medarbejder på færgen var Jens Erik 
dygtig og afholdt, og det samme gjaldt i hans 
og mit naboskab. Jens Erik var i sin pensionist-
tilværelse et flittigt medlem af billardholdet, der i sæsonen mødtes mandag 
eftermiddage på Nørskov.

Æret være mindet om Jens Erik.
/ Thorkild Brosbøl, tidl. overfartsleder, Vigen 2

TAK
Hjertelig tak for venlig deltagelse og opmærksomhed ved Jens Erik Christen-
sens bisættelse.
/ Birgit Uhrskov Kristensen,Riisvej 12C

FLYGELTRYLLERI
Medlemmer og gæster 
i Venø Musik oplevede 
i september en klaver-
koncert ud over det sædvanlige. 

Den unge pianist Ramez Mhaannaa (russisk/
libanesiske ophav) spillede Beethoven, Sonate 
op. 101 og Schumann, Fantasi i C-dur foruden et 
selvkomponeret værk.  

Han tryllede på flygelet med en virtuositet, så 
ingen var i tvivl om, at her sad en sand mester. Det 
gode gamle instrument viste igen, hvad det stadig, 
efter mange år, gemmer på. Fantastisk. 

Desuden fik publikum relevante og spændende indledninger til de forskellige 
værker. 

Venø Musik vender tilbage i november, hvor genren er jazz - Chris 
TannerTrio. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 27. november. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

Privatfoto

Foto: Grethe Munk-Andersen

Foto: Erling Roseth

HAVNEGENOPRETNING
VenøPostens fotograf, Erling 
Roseth, har ”fanget” teknikere, der 
på Struer Kommunes vegne er 
ved at bringe Venø Havns anlæg 
i brugsdygtig tilstand. I den kom-
mende tid forbedres moler og 
træværk.
/ VenøPosten – Red.
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DET  SKER

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

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

venoe-kartofler.dk

Vi holder åbent for selskaber, og  
glæder os til at byde jer velkommen!

Kontakt os venligst på tlf. 97 86 80 06 
eller info@venoekro.dk  

www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller 0504936@spar.dk

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Gratis entre til haven

NYE PRISER OG ÆNDRET FART
Overfartsleder Charly Clemmensen har 
til VenøPosten fortalt om de væsentlig-
ste prisjusteringer i 2022/23.

Fra 1. oktober reguleres priserne på 
Venø-overfarten. Den ordinære pris for 
gæster til Venø i almindelig bil bliver 
115 kr.

Der bliver en rabatpris på 105 kr. i 
ugerne før og efter 6-ugers sommerfe-
rieperioden, som kan tiltrække turister til øen i ”skuldersæsonerne”.

Gratisperioden for gæsterne i 2023 aftales nærmere med VenøBoen, så 
de er afstemt med næste års Venødage.

Prisen på 1-års sæsonkort for venøboere med Folkeregisteradresse på øen 
bliver 1000 kr. – en væsentlig reduktion i forhold til det seneste år, der bliver 
til at mærke for bilejerne. Den komplette oversigt over priserne 2022/23 på 
de forskellige billet- og korttyper ses på www.venoefaergefart.dk.

Blandt de daglige brugere af Venø Færgen er der måske enkelte, der har 
bemærket et lidt forlænget tidsforløb i forbindelse med afsejling fra og anlæg 
til lejerne. Charly oplyser, at der med ændringerne er opnået betydelig 
besparelse i omkostninger til brændstof.
/ VenøPosten – Jan Bendix

FINSK/RUSSISK KULTURAFTEN
Den førstkommende kulturaften har finsk/russisk-tema. Den finder sted den 
14. oktober kl. 18:00 i Børnehuset. Tilmelding som sædvanlig til Erling 
Roseth på tlf. 23 92 29 05 eller Flemming Damgaard, tlf. 27 29 66 00.
/ VenøPosten – Red.

FARVEL OG TAK FOR SÆSON 2022
Venø Havnecafe og Kiosk lukker for vinteren med sidste åbningsdag fredag 
den 30. september.

Vi takker for den fine opbakning fra venøboere, campister, sommerhus-
folk, sejlere, elever på efterskolen og alle andre turister.

Vi går på en 
velfortjent juleferie, og 
julen varer lige til påske, 
hvor vi åbner cafeen for 
endnu en sæson.
/ Venø Havnecafe  
og Kiosk 
– Dorte Sauer og 
Claus L. Jensen

Foto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth
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DEBAT
VenøPosten har modtaget indlægget nedenfor. Ensly-
dende er sendt til VenøBoen, Venø Havnecafe og Kiosk, 
Venø Kro, Venø Urtehave, gallerierne og Venø Færge-
fart. Redaktionen er orienteret om, at emnet behandles 
på generalforsamlingen i VenøBoen i oktober. VenøPo-
sten bringer gerne synspunkter på emnet. / Red.

VENØ OG GRATIS FÆRGE
Jeg skriver dette indlæg, fordi jeg godt kunne tænke 
mig at finde ud af, hvor meget den gratis færge for biler, 
campingvogne og persontransport her i sensommeren 
faktisk er med til at øge væksten på Venø. 

Får vi besøg af de turister, vi rigtigt gerne vil have på 
besøg? Eller hvordan målretter vi, hvilke turister, vi vil 
have besøg af med de nedsatte takster. Hvad skal der til, 
og hvem skal bestemme det?

Hvis de besøgende skal øge væksten i “skuldersæso-
nerne” (som jo egentligt er meningen med det statslige 
tilskud) er det så bosætning, vi tænker på? Eller at de 
bruger penge? Eller begge dele?

Synes vi venøboere egentligt, det er okay at 
signalere, at folk kan komme gratis hertil i bil, eller vil vi 
hellere have en lidt grønnere ø (og mere børnevenlig 
trafik) og i stedet satse på, at færgen skal være gratis i 
hele foråret/efteråret for cyklister og gående i stedet 
for? 

Har nogen mon en idé om, at cyklister og gående 
bruger færre penge end dem, der kommer i bil? Jeg 
tænker, at gående og cyklister på en solskinsdag bliver 
mere tørstige, mere ishungrende, mere sultne og køber 
noget her på øen, fordi de bruger mere end fem minut-
ter på at komme rundt ad Havstokken, og fordi de også 
har begrænset plads til en madkurv og havestole.

Det er tankevækkende at cykeludlejningen går 
fuldstændigt i stå, når bilen må tages gratis med på 
færgen, men at den har en forholdsvis god omsætning, 
når færgen ikke er gratis for biler. Det er ærgerligt, 
da jeg mener, at Venø opleves bedst på cykel eller på 
gåben fremfor en runde ad Havstokken i bil. Sidste 
år (da der kom ekstra corona-tilskud og færgen var 
gratis for gående/cyklister i juli måned) kunne Venø 
cykeludlejning have lejet tre gange så mange cykler ud, 
som vi har.

Så nu spørger jeg: Er det daglige antal af gæster, 
som bruger penge i Venø Havnecafe og Kiosk, på Venø 
Kro, ved Venø Urtehave og på vores gallerier virkeligt 

meget højere, når der er gratis færge for biler på dage 
med solskin og godt vejr end på en “almindelig” week-
end med solskin og godt vejr, men uden gratis færge? 

Jeg spørger, fordi mit indtryk den første uge med 
gratis færge i august var, at det er nogenlunde ens, og 
at de, som kommer i bil på hverdagene er pensionister 
med god tid, og som har madpakke samt havestole 
med. De ynder et godt udflugtsmål, men de bruger ikke 
nævneværdigt med penge herovre.

De kommer, fordi de godt kan lide ordet gratis (jeg 
har spurgt flere, hvad der bringer dem til Venø og de 
siger, de havde hørt, at færgen var gratis). 

Men den slags turister, som selv har madpakke 
med, og som blot kommer for at se kirken og Christian 
Kjærs ejendom, er ikke med til at øge væksten. Snarere 
efterlader de irritation (i hvert fald hos mig), fordi de 
fleste forlader færgen og fortsætter hele vejen op ad 
Sønderskovvej med 25-30 km i timen, kigger ud af åbne 
vinduer og ikke, hvor de kører, med det resultat, at de 
er til fare for både dem selv, gående og cyklister i vej-
kanten. Venøboere, som glæder sig til at komme hjem, 
efter en lang arbejdsdag må (u)-tålmodigt køre bagefter 
dem, da de jo ikke kigger i bakspejlet eller holder ind til 
siden, så vi kan komme forbi.

Jeg ville gerne smilende, glad og tålmodigt køre 
langsomt bagefter turister, hvis jeg vidste de kom, fordi 
de enten brugte mange penge her til gavn for vores 
virksomheder, eller hvis de, når de kom hjem, talte vidt 
og bredt om den skønne natur her er, og de søde men-
nesker, som bor her, og som de fik en lille snak med, og 
får lyst til at komme igen en anden gang (eller få andre 
til det). 

Men jeg oplever, når de stopper mig, at de hellere 
spørger, hvor Christian Kjærs hus ligger, end de spørger, 
hvordan det er at bo her.

Jeg glæder mig til at høre resultatet af jeres uvildige 
undersøgelse/statistik.
/ Linda Tang, Strømmen 5

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKER
VUF-VUF-VUF
VUF-udvalget (VUF: Venøs Udviklende Fællesskaber) er klar igen efter en 
længere sommerpause – er du?

Sidste år fik VUF-arrangementerne en rigtig fin begyndelse med masser af 
god feedback og positive tilkendegivelser om at fortsætte initiativet. 

For lige at ridse op, hvad idéen med VUF er, så handler det om en måned-
lig aften med aktiviteter for store og små. Konceptet er indtil videre i lighed 
med sidste sæson:

“VUF – Venøs udviklende fællesskab”.
Alle på øen kan deltage – både fastboende og sommerhusejere. Ingen 
aldersbegrænsning, men nogle aktiviteter egner sig måske mest til bestemte 
grupper, men man bestemmer helt selv. Meningen er, at vi skal kunne mødes 
på kryds og tværs og lave/lære noget sammen. Der er ikke kontingent eller 
fast tilmelding. Man kigger på programmet og vurderer, om det er noget 
man har lyst til at være med i og melder sig derefter til fra gang til gang. Der 
kan være begrænsede antal pladser, i så fald oplyses det forinden. Der må 
forventes udgifter til materialer, denne fastsættes af underviseren inden den 
konkrete aften, og der kan blive behov for at korrigere prisen i løbet af arran-
gementet. Underviseren får ikke penge for sin deltagelse eller forberedelse, 
men udelukkende for materialer. Der er en aktivitet hver måned, ugedagene 
skifter, og tidspunktet kan også variere afhængig af aktiviteten. Undervisning 
eller tilrettelæggelse skiftes vi til. 

Laila Hvid, Kirsten Yde og undertegnede har en liste over planer og idéer, og 
vi ønsker på ingen måde at udelukke nogen, men vi ved jo ikke, hvad alle går 
og gemmer på af talenter, så kom gerne til os og sig til, hvis du har lyst til at 
stå for en aktivitet. Indtil videre har vi planlagt følgende aktiviteter:

Den 26. oktober kl. 9:30 i Børnehuset. 
Anne Thusgaard vil lærer os at lave ”himmeltrapper”. 
Tilmelding til Alice på tlf. 21 48 97 37 senest den 24. oktober. 
Den 22. november kl. 18:30 i Børnehuset. 
Kranse og dekorationer er aftenens tema. 
Tilmelding til Alice på tlf. 21 48 97 37 senest den 20. november.
Den 13. december kl. 18:30. 
Vi forventer at denne aftens tema bliver fyldte chokolader. 
Yderligere info følger. 

Vi kan også allerede nu afsløre, at vi i januar har fokus på at forvandle jule-
træer til ”plantekrukketræer” måske endda med salg for øje, når der næste 
gang er Venødage. 

Vi glæder os til hyggeligt og inspirerende samvær.
/ VUF – Alice Frederiksen

SHELTERE PÅ VEJ
Friluftsrådet har efter ansøgning 
fra Venø Børne- og Ungdomshus 
foræret foreningen to sheltere, 
som husets brugere nu arbejder 
ihærdigt på at få samlet, så de 
kan blive til glæde for kommende 
lejere.

Fotoet viser status for ”bygge-
riet” en solskinsdag i september.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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CAMPINGLIVET
VENØ KLIT CAMPING FØR OG NU
Jeg hedder Hanne, og var på Venø første gang i 
1977. Jeg var på besøg hos min bror, som havde 
sat campingvognen op på campingpladsen, og 
faldt samme eftermiddag i den grad for øen, 
at jeg bekendtgjorde, at hvis jeg skulle ha’ en 
campingvogn, skulle den stå på Venø. De andre 
gloede på mig og troede, jeg havde fået solstik. I 1979 købte jeg min egen 
campingvogn, som jeg har endnu, og den står stadig på Venø.

Mangt og meget er forandret siden, både pladsen og undertegnede, men 
en ting er uforandret, det er kærligheden til denne skønne plet og den fred 
og ro, der falder over sindet, når man er der, og det begynder faktisk allerede 
ved færgen. Bare at holde der, se vandet og øen, så sænker skuldrene sig, og 
stress og trælse tanker bliver glemt.

Da jeg var der førte gang, var der kornmark på ¾ af den store plads, der 
hvor der i dag er hestefold og campingplads, og vognene var sat op omkring 
marken, i det pure muld/sand, og ren luksus var én ledning til hele rækken, 
så der var kun en, der kunne lave kaffe ad gangen, ellers røg sikringen, men 
både børn og voksne hyggede sig. 

Med tiden blev køletasken opfundet - ren luksus - vi kunne få næsten 
kold mælk, og pålæg bestod ikke mere kun af honning og marmelade, for vi 
kunne én gang hver dag gå en tur i kiosken og bytte køleelementer, nu skal 
der helst være både køleskab, fryser og mikroovn.

Vi var selvfølgelig meget yngre og spekulerede ikke på, at vores bord 
var et campingbord med fire klapsammen taburetter, og resten måtte sidde 
på en kasse eller tæppe. For mig står disse år, som en rigtig skøn tid, hvor 
ungerne legede med kattekillinger på høloftet, byggede tømmerflåde af, 
hvad de fandt, og gravede ler i skrænten, så det var mest passende at spule 
dem med alt tøjet på.

I dag er vi ikke så mange fastliggere, som dengang, og nu er det campi-
sterne selv, der driver pladsen. Vi har en bestyrelse, som har det overordnede 
overblik, og vi skal alle hjælpe til med alt, hvad der skal laves, og det er en 
selvfølge, at hvis man ser, at skraldespande skal tømmes, så gør man det, og 
hente toiletpapir, hvis det mangler, og mange andre småting, som skal laves 
i hverdagen. Der er andre ting, der skal gøres, og nogle har ansvaret for, at 
der bliver slået græs, klippet hæk, passes butik, modtages gæster, sørge for 
at legeplads og strømmen virker osv. Det kan se uoverskueligt ud, men når 
vi alle gør noget, går det fint, og det er rigtig vigtigt, at vi har tid til at nyde 
naturen, bade, fiske, sejle, grille og hygge os sammen.

Til slut er mit håb og ønske, at vi får lov at beholde vores dejlige plads i 
mange år.
/ Hanne Aagaard, Langgade 18, Fjelstervang 

Den 40-årige shetlandspony Herkules.

Privatfotos

Foto: Erling Roseth
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HVERDAGEN
Vi holder af hverdagen med de rutiner og almindeligheder, det fører med 
sig. Eleverne har fundet sig til rette med skolens dagsrytme og trives med 
undervisning, linjefag og efterskolelivets tjanser.

Men to uger er sjældent helt ens her. Den 14.-16. september bød på årets 
første linjeture. Efter en måned med sensommer og østenvind, måtte pla-
nerne ændres i sidste øjeblik for Friluft, der traditionen tro drog til Snedsted 
for at klatre og som måtte omlægge den planlagte kanotur til en vandretur 
gennem Nationalparken til Lodbjerg Fyr. 

Surf & Sejlads havde en dejlig onsdag med rigtig god vind fra vest, og 
torsdag blæste det så meget, at de kørte til Vorupør for at se årets Big Air 
konkurrence. 

Kunst- og Forfatterlinjen kunne upåvirket af vejret rejse til Århus for at 
blive inspireret på små gallerier, hos kunstnere og i Ikea.

Vi slutter september af med nogle tætpakkede dage: Først forældreweek-
end med 160 overnattende forældre til spisning, sang og dans, samtaler og 
oplevelser på linjerne. Så Efterskolernes Dag, hvor det altid er spændende, 
hvor mange gæster der tager turen til Venø. 

Den 27. september kiggede Oure Efterskoles danselinje forbi, da de 
alligevel var nogle dage på Firbjergsande, og i skrivende stund glæder vi os 
til optakt til litteraturfestivalen den 29. september.

Der er fortsat ledige elever til Venø Kaffen - giv besked på  
lone@venoe-efterskole.dk eller på tlf. 97 86 80 86.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole

Foto: Christian D. Mortensen



1. oktober kl. 13:00 Venøboerne på udflugt 

2. oktober  kl. 10:30 Højmesse v/Hans Vestergaard Jensen

4. oktober kl. 19:30 Elevkaffe hos venøboere 

8. oktober  kl. 09:30 Sogneudflugt, afgang fra Riisvej

9. oktober  kl. 10:30  Højmesse v/Hans Vestergaard Jensen

14. oktober kl. 18:00 Finsk/russisk kulturaften i Børnehuset

16. oktober  kl. 09:00  Gudstjeneste v/Hans Vestergaard Jensen

23. oktober  kl. 10:30  Grundtvigs 10 bedste, Venø Kirke

25. oktober  kl. 18:10  Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

26. oktober kl. 09:30 VUF i Børnehuset

27. oktober kl. 19:00 VenøBoens generalforsamling, spisesalen  

    på Venø Efterskole

30. oktober  kl. 10:30  Højmesse v/Hans Vestergaard Jensen

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

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

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

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

OKTOBER

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

den 26. oktober

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

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

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen 

Fotografer: 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 2. november.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


