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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med 
præsten.

Formand Ove Bjerre-Pedersen 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk

Kirkeværge Helle Gjern
tlf. 26 16 83 62,  
314hg@apoteket.dk

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

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

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

VENØ  KIRKE
STUMHED – ET TEGN PÅ MANGLENDE FORSONING
Tredje søndag i fasten uddriver Jesus en dæmon, hvis kendetegn er, at den 
gør stum. Umiddelbart kan teksten synes mærkelig, men den er fuld af eksi-
stentiel mening, og den spiller en betydelig rolle for bl.a. Martin A. Hansen i 
Løgneren fra 1950. At være stum er en manglende evne til at tale. Stumhed 
er som regel en reaktion på en dybtgående sindsbevægelse. Der er noget 
umenneskeligt over fænomenet, for en vigtig del af det at være et menneske 
er just det modsatte, nemlig at kunne tale. At kunne udtrykke sig, formulere 
sig og henvende sig til andre, sprogligt at kunne italesætte sine oplevelser af 
hvad art, de nu måtte være. Ikke at kunne beherske dette basale menneske-
lige karaktertræk, men i stedet forblive tavs, kan sammenlignes med at være 
ramt af det dæmoniske. 

Søren Kierkegaard var en psykologisk mester og forstod som få det 
menneskelige sind. Han spørger et sted i sin bog Begrebet Angest: ”Men 
har du nogensinde været uudsigelig bedrøvet, så sorgen har haft magt over 
hele din tilværelse, nærmest som en naturmagt; så har du også oplevet, hvad 
det er at være stum; at det var dig umuligt at udsige den kval, der rugede 
i dit inderste, og selvsyg på sig selv gjorde sorgen dig stum – for at du ikke 
skulle blive den kvit. Thi således er den uendelige sorg egoistisk, den gør 
mennesket stum for at beholde magten over ham”. 

Stumhed har altså temmelig meget med egoisme at gøre, og den kan 
også ramme en hel befolkningsgruppe. Som det fx berettes om de kroatere, 
der var med til at udrense 120 serbere i den lille kroatiske by Gospic i 1991 
under krigen på Balkan. Nogle af dem blev senere anklaget ved krigsforbry-
derdomstolen i Haag i Holland. Og da de sad der, påstod mange af dem, 
at de sådan set dårligt kunne slå en flue ihjel! Det var faktisk det indtryk, 
tilhørerne fik af dem. De var ganske uskyldige, hævdede de.

Alligevel var der en af dem, Milar Levar, der som et af de få modige vidner 
turde fortælle om den brutale udrensning. Men han blev da også myrdet, 
da han vendte hjem til landsbyen! For han havde brudt tavsheden. Den 
tavshed, som hele landsbyen havde været underlagt siden den blodige udåd 
ved krigens begyndelse, og som de forblev fanget i. For alle i landsbyen 
havde del i forbrydelsen – nogle kun i det små ved at have hugget nogle af 
de udrensedes ejendele. Men alle havde forbrudt sig. Så de lukkede fortiden 
inde med tavshed, for at de forfærdelige hændelser skulle forblive under 
gulvtæppet. Og der blev så vidt vides aldrig til et møde mellem fortid og 
fremtid. Der blev aldrig sat ord på hverken fortid, nutid eller fremtid. Der 
blev med andre ord aldrig mulighed for forsoning, så livet kunne strømme til 
dem igen. Forsoningen udeblev – den blodige udrensning fra fortiden stod 
tilbage, og den blev omgærdet med tavshed.

Og måske kender vi alle til dette her, for der er jo nok også begivenheder 
og hændelser i vores fortid, som vi helst er stumme om og omgiver med 
tavshed. Men da er det et tegn på, at forsoningen er udeblevet.
/ Per Mikkelsen
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VENØ  SOGN
PER MIKKELSEN VÆLGER PENSIONEN
Vores sognepræst, Per Mikkelsen, har indgivet sin afskedsbegæring til biskop 
Henrik Stubkjær. Per ønsker at gå på pension. Det har han meddelt Menig-
hedsrådet, og det bliver fra den 1. september 2019.

Per har altid sagt, at han blev i sit job indtil renoveringen af kirken var 
tilendebragt. Vi skulle måske have trukket dén lidt længere ud. Men alting 
har en ende. 

Den 15. juli 2007 havde Per sin første gudstjeneste i Venø Kirke. Den 14. 
juli 2019 har Per sin sidste gudstjeneste som sognepræst i Venø Kirke. 12 år i 
embedet, og hvilke 12 frugtbare år det har været for både Venø og for præ-
steparret. Vi haft et præstepar, som har vist gæstfriheden, og hvor der altid 
har været åbne døre. Et præstepar, som har været en del af Venø, arbejds-
mæssigt, privat og foreningsmæssigt. En præst, der har haft berøringsflader 
bredt i sognet til børn, unge og ældre. 

En præst, som kan den klassiske gudstjeneste. Der har ikke været behov 
for dikkedarer til at fastholde og tiltrække nye kirkegængere enten fra øen 
eller fra fastlandet. I Menighedsrådet har vi haft stort udbytte af samarbejdet. 
Per er ikke kun præst, men har også gode lederevner fra sin tid som eftersko-
leleder. Men nu ikke flere roser. Der skulle jo også gerne være noget at sige 
ved en afskedssammenkomst. Nærmere herom i VenøPosten, når planerne 
er lagt.

Karin og Per forlader dog ikke Venø. De flytter ned i deres hus på syden-
den af øen. Man siger, at præsten skal være ude af sognet, inden man kan 
søge en ny præst. Men til den tid er Per venøbo, så det går an.

Ny præst! Ja det giver anledning til mange spekulationer. Med 35 % på 
Venø og 65 % i Struer har kludetæppet set sådan ud de sidste 12 år. Sådan 
ønskede daværende biskop Karsten Nissen, at embedet skulle strikkes sam-
men. Venø Sogn fik sin egen 100 % præst og Struer Sogn fik en grundtvigsk 
præst, som biskoppen syntes Struer Sogn havde brug for. Man kan godt sige, 
at de to sogne indgik et fornuftsægteskab. Vi har fungeret som to sogne 
med vores forskellige egenart. Men Per har haft sit eget sogn, vi har haft 
vores egen præst, og Per har ved sit arbejde i Struer også haft kollegaer, 
hvilket har været fantastisk. 

Men hvordan kommer kludetæppet til at se ud fremadrettet? Det er helt 
op til biskoppen at komme med et udspil og beslutning herom.

Venø Sogn ønsker, at der fortsat skal være lys i Præstegården, og at vi 
kan skrive ny præst, nummer 39, på præstetavlen, hvor der er gjort plads. 
Vi ønsker at få vores egen præst med bopælspligt. De sidste 12 år har vist, 
at det er et godt embede, hvor et helt sogn er betjent og ikke blot en lille 
menighed. Et embede, som man kan udvikle sig og fungere i, også udover 
de seks år som biskop Brorson fordrede, da Venø Sogn fik sin første præst i 
1750.

Det ønske har vi skrevet til biskoppen om, og det vil vi arbejde for. Det er 
det, vi som Menighedsråd blandt andet er er valgt til.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

SKÆRTORSDAG OG  
FÆLLESSPISNING
Torsdag den 18. april kl. 17:30 
er der fællesspisning på Venø 
Efterskole. Menuen er lammesteg, 
lammefrikadeller, Venø-rollinger, 
salater og flutes samt is til dessert. 

Af hensyn til køkkenet er 
tilmelding nødvendig senest den 
15. april på mr@venoe.dk eller til 
et af menighedsrådsmedlemmerne 
på mail, telefon eller sms. 

Alle er velkomne, og har du en 
gæst/gæster, er de også velkomne.

Efter fællesspisningen er der 
aftengudstjeneste kl. 19:30 
ved Per Mikkelsen. 
/ Venø Menighedsråd  
– Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix
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VENØ  SOGN
INDVIELSE AF ALTERKORS TIL VENØ KIRKE
Palmesøndag den 14. april kl. 10:00 er der festgudstjeneste i Venø 
Kirke. I forbindelse med højmessen, hvor den nye provst, Birgitte Krøyer, del-
tager, vil alterkorset, der er designet og udført af Michala Eken arkitekt maa, 
blive afsløret.

Program:
10:00–11:00  Højmesse og afsløring af alterkors
11:00–11:30  Reception med et glas og lidt mundgodt
11:30–12:00  Michala Eken vil fortælle om alterkorset og dets tilblivelse

Vi håber på et stort fremmøde, selv om vi er bekendte med, at der er ”Venø-
dage” i påsken, hvor mange vil have gøremål ved de mange aktiviteter, der 
er på programmet.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

FOREDRAG I KIRKERAMMER
Den nyrestaurerede kirke lagde i marts rum til to inspirerende foredrag. Først 
på måneden var det Morten Skovsted (foto øverst), der ledsaget af Hans 
Sørensens orgelspil og publikums sang gennemgik salmens historiske udvik-
ling og fortalte om vor tids salmer.

Morten Skovsted er redaktør på ”100 salmer”, der står som salmebogs-
tillæg i kirkebænkenes ryglæn. Morten Skovsted gav udtryk for, at der skal 
opfyldes fem krav for, at han kalder en salme for god: Den skal være ”poetisk, 
teologisk, original, bibelsk og musikalsk”. Aftenen var arrangeret af Venø 
Musik i samarbejde med Venø Menighedsråd. 

Knapt 14 dage senere holdt Foredragsgruppen træf med Lars Novrup 
Frederiksen (foto nederst) i kirken. Han fortalte om egen baggrund og 
interesse for at skrive romanen: Kirstine. Romanen foregår i middelalderens 
klosterliv og nonnetilværelsen på og omkring Stubber Kloster. 

Lars Novrup Frederiksen fortalte om et broget forretningsliv med første 
læreplads i sin fars revisorvirksomhed i Vinderup. Han blev fyret fra jobbet 
og fik efterfølgende en spændende bankkarriere som en af de bankfolk, der 
sidst i banklivet blev sat til at genoprette kriseramte banker efter nedturene 
under finanskrisen.

Med humør og dyb historisk indsigt berettede forfatteren om de historiske 
forhold, der kendetegnede klosterlivet, herremændenes rolle og forholdet 
mellem samfundsgrupperne i 1200-tallet. 

Tilhørerne, hvor de fleste havde læst romanen, blev revet med af datidens 
begivenheder. 

Lars Novrup Frederiksen røbede afslutningsvis i et svar til en mødedelta-
ger, at hans debutantsucces bliver fulgt op af en fortsættelse af historien om 
Kirstine. Det ser hans læsere frem til.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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VENØDAGE
VELKOMMEN TIL VENØ OG VENØDAGENE
Det er igen blevet muligt at tilbyde gratis færgeoverfart til 
Venø. VenøBoen har også i år valgt ”den udvidede påskeuge”, 
som perioden, hvor Venøs beboere – på kryds og tværs – 
åbner døre til oplevelser med kulturelt tilsnit.

Venødagene gennemføres fra den 13. til 
22. april. Programmet er vedlagt VenøPostens 
apriludgave og vil også være at finde rundt om i 
lokalområdet.

Programmet er det hidtil mest omfattende – og 
vil forhåbentlig medvirke til, at gæster i alle aldre får 
lyst til at bruge en eller to dage på at lære Venø og 
beboerne at kende. 

En del af VenøPostens spalteplads benyttes til en 
mere detaljeret præsentation af arrangementer.

VenøBoen ønsker med de kommende Venødage 
- og de to andre perioder senere på året - at øge 
kendskabet til Venø som lokalsamfund og som muligt bosætningsområde for 
tilflyttere, gerne børnefamilier, fra nær og fjern.
/ VenøBoen – Jan Bendix

HUS, HULER OG HORISONTER I PÅSKEN
Udstilling på Venø Galleri den 13. til 22. april kl. 11:00 – 18:00. 

Så er det igen tid til påskeudstilling. I år har jeg inviteret Holger Bak, som 
er maler og Rie Takeuchi, som er en alsidig kunsthåndværker.

”Hus” refererer til Holger Baks malerier, som er udsigten fra et hus på 
Venø. Når dagslyset forsvinder, og der bliver tændt lys i huset, bliver den 
direkte udsigt kombineret med en række spejlinger i vinduesglasset, af livet i 
huset. Det er denne interaktion mellem udsigt og spejling, der er temaet for 
Holger Baks billeder. Lidt kompliceret at beskrive, men let at se.

”Huler” er Ries skulpturer. Rie samler sine materialer i skoven, på marken, 
på heden og på stranden. Temaet for Ries skulpturer er ånd og natur. Hvis 
Rie kunne se ånder, tror hun, at de bor sådan – i små huler i naturen.

”Horisonter” er mit bidrag til udstillingen. Blikket løftes fra mit ståsted, 
over markerne og ud mod horisonten. Her er ikke så meget ånd, men helt 
konkrete spor afsat af landmandens maskiner, læhegn og markskel. Alle mine 
grafiske værker er i farver og de største, 
som jeg har trykt til dato.

Igen en hyldest til det vestjyske og 
vores ø.

Fernisering fredag den 12. april 
kl. 17:00. Alle er velkomne.
/ Venø Galleri – Lis Møller Jensen

PÅSKEKONCERT
”Lieding Ladies” leverer lieder 
og arier ved påskekoncerten 2. 
påskedag den 22. april kl. 
15:15 på Nørskov.

Duoen Kirsten Grønfeldt og 
Rima Chacaturian vil give publikum 
en blanding af lieder og operaarier 
af komponister fra Mozart til Fauré. 

Kirsten Grønfeldt, dansk- 
canadisk sopran, er uddannet 
ved University of British Columbia 
og Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, og hun 
debuterer på Den Jyske Opera som 
Iras i Kleopatra i 2019.

Pianisten Rima Chacaturian er 
uddannet ved Musikakademiet 
i Vilnius og Hochschule für 
Musik i Hannover, og hun går 
nu i solistklassen på Det Jyske 
Musikkonservatorium. 

De to ’ladies’ har sunget/spillet 
sammen siden 2015. 
/ Venø Musik  
– Grethe Munk-Andersen

Skulptur af Rie Takeuchi

1
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VENØDAGE
FRIHEDEN TIL SELV AT VÆLGE…
Lysten til selv at bestemme, lysten til bruge alle 
mine værktøjer, hvis det giver mening - gjorde 
at jeg greb chancen for at blive selvstændig. 
På denne måde får jeg nye udfordringer, bru-
ger mine kompetencer i nye sammenhænge 
og høster nye vigtige erfaringer.

På baggrund af disse tanker valgte jeg i 
januar 2019 at oprette virksomheden ”Laila 
Mejlholm”, hvor jeg tilbyder mindfulnessun-
dervisning, stresscoaching/coaching, Nada 
behandling (øreakupunktur) samt healing. 

Jeg arbejder stadigvæk 30 timer pr. uge 
i Sundhedsfremme & Forebyggelse i Lemvig 
Kommune, hvor jeg også bruger mange af mine værktøjer, men den 
store forskel er, at her sætter andre rammen for, hvad, hvornår, hvorfor 
og varigheden af mit tilbud, og som regel er det holdundervisning, der er 
muligheden.

Jeg har lyst til at tilbyde lige det, jeg vurderer, at kunden har behov for, 
hvilket ofte er mere fordybelse og mere tid til processen – processen at 
mestre eget liv på bedst mulig måde, uanset om du er udfordret af sygdom 
eller ej. Det er uhyre vigtigt for mig at formidle brugbare værktøjer og viden 
til mine kunder, så de kan prioritere til/fra i deres hverdag - deres liv ud fra 
deres præmisser og værdier.

Alle kan have glæde af at lære mindfulness, at blive mere nærværende 
og til stede i nuet, men det er især et meget effektfuldt redskab til mennesker 
ramt af stress, angst og depression. På samme måde kan vi alle have glæde 
af samtaler med en coach, én der stiller undersøgende og nysgerrige 
spørgsmål til små og store problematikker, hvilket vi alle kan tumle med. Én 
at spille bold op ad! Som stressramt kan man have brug for at andre hjælper 
én tilbage på rette vej, skaber en struktur og har overblikket. 

Nada (øreakupunktur) er et godt supplement til at genoprette balance i 
kroppen og sindet, så derfor spiller det rigtig godt sammen med mindfulness 
og stresscoaching. Nada er ligeledes meget effektfuldt, hvis man er udfordret 
på sin søvn. Healing er et flow af energi fra healeren til kunden, og med et 
godt energisystem, der har det rigtige flow og den rette balance, så styrkes 
immunforsvaret og velværet.

Jeg holder åbent hus i nogle af påskedagene, hvor jeg bl.a. tilbyder gratis 
mindfulnessundervisning samt Nada til en påskepris på 50,- kr, så kig forbi, 
hvis du er blevet nysgerrig på, om jeg kan hjælpe dig!

Efter påske tilbyder jeg et forløb med mindfulness i naturen, da det 
er oplagt at udnytte de muligheder, der ligger lige udenfor døren. Det 
at opholde sig i naturen er meget givende og skabende for et meditativt 
nærvær – men det ved vi øboere jo alt om, og den viden skal videreformidles 
til alle andre interesserede. Første del af forløbet finder sted den 2. maj kl. 
18:45-20:45, og prisen for fire torsdage i maj er 600,- kr.
/ Laila Mejlholm, Klitten 17

VenøBoen

Erling Roseth (formand) 
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Linda Tang 
Mortensen (ø-repræsentant), K.C. 
Olsen og Allan Bach. 

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.

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, Venø.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
FORMANDENS HJØRNE

Jeg vælger mig april! Jeg vælger mig april,
i den det gamle falder, fordi den stormer, fejer,
i den det ny får fæste. fordi den smiler, smelter,
Det volder lidt rabalder, fordi den evner ejer,
dog fred er ej det bedste, fordi den kræfter vælter,
men at man noget vil! i den bli’r somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson, 1870

Jeg vælger mig også april! Vi nærmer os en ny sommer på vores dejlige ø, 
og april er en måned fuld af håb, muligheder og varsel om alt det, der skal 
komme. Små blomster kigger op af jorden, lærken ”jubler højt i sky”, svanerne 
stopper på vej mod nord, og rundt omkring i hus og haver er der stor aktivi-
tet. Nogle af os bygger om, andre plukker visne grene eller kigger længsels-
fuldt på sejlbåden og glæder sig til en ny sæson på Limfjordens bølger. 

”…fred er ej det bedste, men at man noget vil…” Godt at vi har fred her til 
lands, men der skal også ske noget! Venødagene i år, vil vise besøgende og 
øboere noget af alt det, vi har at byde på. Mange kunstudstillinger, kirken 
får sit nye kors og Havnekiosken åbner. Aktiviteterne står i kø! Men, det 
er en smule bekymrende med al denne trafik… Det faktum at Venø lokker 
mange, og at de fleste kommer i egen bil, kan skabe trafikale udfordringer. 
Jeg tror ikke freden er ”truet”, men jeg håber og tror (kald mig naiv), at 
årets Venødage vil foregå i fred og fordragelighed - uden at den tætte trafik 
forstyrrer alt for meget.

Til sidst en opfordring til øens beboere: Kør forsigtigt, nyd april, foråret og 
hinanden! Med en optimistisk hilsen... 
/ VenøBoen – Erling Roseth

STRANDRENSNING
Lørdag den 13. april skal vi have renset vores strande. Vi mødes ved Hav-
nehuset kl. 10:00, hvor vi får udleveret klare plastsække og derefter kører 
ud til de forskellige opsamlingssteder. Der vil holde biler eller traktorer med 
anhængere til at transportere de fyldte sække, når vi skal tilbage. Vi mødes 
ved Havnehuset igen ved 12:00 tiden, og slutter af med en sandwich og en 
øl/vand. VenøBoen håber, at mange har tid og lyst til at deltage, så vores 
strande er rigtigt fine til Venødagene. Vel mødt!
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

NYT FRA BESTYRELSEN
Foråret er en travl tid. Det afspejle-
de sig også på VenøBoens seneste 
bestyrelsesmøde. Gitte Børsting var 
på besøg og fortalte om planerne 
og økonomien for en aktivitets- 
bane i Præsteskoven. Det er et 
spændende projekt, som nu er for-
ankret i VenøBoen.

En del af vores møde gik også 
med at få helt styr på Venødagene, 
og der er i den grad lagt op til et 
stort, mangfoldigt og spændende 
program, med noget for enhver 
smag. 

Et af de årligt tilbagevendende 
punkter var strandrensningen, som 
i år finder sted den 13. april fra 
kl. 10-12, med start fra havnen og 
afslutning med sandwich.

Der er planer om flere møder 
med kommunen om forskellige 
emner. Blandt andet om bosæt-
ningsmuligheder på Venø. Det 
kommer der mere information om, 
når det er noget nyt.

Teknisk Forvaltning har i øvrigt 
lovet at klippe bevoksningen ved 
udkørslen fra Standbjerggårdvej, så 
der bliver bedre udsyn.

Vores ø-repræsentant, Linda 
Tang Mortensen, kunne fortælle, 
at der er generalforsamling på 
Sejerø i maj. Vi er ved at finde ud 
af, hvem der deltager. Linda kunne 
også fortælle, at hun får mails og 
opringninger fra nogen, der er 
interesserede i mulighederne for 
bolig og job på Venø.

Venø-appen er under over-
vejelse. Er den god nok og bliver 
den brugt? Bestyrelsen påtænker 
at lukke den, og vil i stedet gerne 
i samarbejde med ”Lydens by” 
om en app. Det undersøger vi 
mulighederne for.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Foto: Jan Bendix
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GIF, NU MED EGET LOKALE!
På generalforsamlingen i Venø Gymnastik- og Idrætsforening 
(GIF) glædede formanden, Dorte Sauer, sig sammen med 
de fremmødte medlemmer over, at GIF har fået etableret, 
og flittigt benyttet, eget fitnessrum i Venø Efterskoles Hal 3. 
Rummet er resultatet af et fint samarbejde med Efterskolen og sponsorerne: 
Jysk Energi og Nordeafonden. 

Dorte kunne i sin beretning i øvrigt omtale en lang række sportsaktivite- 
ter, som GIF med succes gennemfører hen over foreningsåret på og udenfor 
øen. For ringe benyttelse af tilbud om svømning har dog, indtil der viser 
sig større interesse, ført til stop for den aktivitet. Saunaen på Venø Havn, 
der passes og plejes af en ny GIF-arbejdsgruppe, har været en succes fra 
begyndelsen. Mere end 12 frysende kvinder og mange ad-hoc gæster 
benytter sig af det nye tilbud. Saunaen er blevet mulig gennem bevilling fra 
Landdistriktspuljen. Badminton er blevet en del af GIF’s aktivitetsprogram 
efter Hal 3’s åbning.

Ingrid Korsgaard og Jette Hansen nyvalgtes til bestyrelsen i stedet for 
Søren Lang Hindkjær og Laila Mejlholm Olesen, der ikke genopstillede. 
Marlene Vandsø blev valgt som suppleant. Øvrige valg var genvalg.

Under drøftelsen af beretningen blev følgende emner vendt og drejet: 
Savnet af flere børn og helt unge, et forhold, som skævvrider tilskudsmu-
ligheder, støttemuligheder fra LAG Småøerne, Landdistriktspuljen og 
Friluftsrådet m.fl.

På forslag fra Jan Bendix fik den nyvalgte bestyrelse til opgave i samar-
bejde med øvrige foreninger og organisationer at koordinere de samlede 
udviklingsinitiativer på Venø, så disse understøttes på bedste måde - både 
indsatsmæssigt og i økonomisk.

Anne Thusgaard forelagde GIF’s regnskab, budget og kontingentforslag, 
som blev godkendt af forsamlingen. Formandsberetningen og den øvrige 
formelle dokumentation bliver lagt på www.venoe.dk (GIF).
/ VenøPosten – Jan Bendix

ÅBNINGSTIDER  I APRIL

• • • •

Frisør Hylleberg

Åbent torsdage kl. 12:00 - 20:00
og fredage kl. 9:00 - 17:00

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Venø Galleri

Åbent efter aftale.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Vi åbner til påske. 

Fra den 14. til 22. april har køkkenet 
åbent til frokost fra kl. 11:30 - 14:00 

samt aften fra kl. 17:30 - 21:00.

Påskebuffet den 21. april
fra kl. 12:00 -  15:00

(Bordbestilling nødvendig  
- bemærk at der kun serveres  

buffet i dette tidsrum).

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Jan Bendix
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LOTTE LYKKE FREDERIKSENS SENESTE BOG
Vores lokale forfatter Lotte Lykke Frederiksen har hel-
digvis sagt ja til at fortælle om sin nye bog ”Familien Ifra-
eems blå øjne”. Foredraget finder sted den 2. maj kl. 
19:30 i gildesalen på Nørskov.

Det er en kalejdoskopisk slægtsroman om en dansk/
pakistansk familie, der bliver revet over i to, fordi den 
ene af døtrene bryder med både sin far og sin søster. 
Stolthed og skam, kulde og varme, kærlighed og had – 
alt trækker tråde langt bagud i slægtens historie.

Læseren følger farens flugt ad Silkevejen i datidens Mellemøsten, da 
han var en lille dreng. Senere bliver han gæstearbejder i Varde og forelsker 
sig i en pige fra landet. Sammen får de to døtre. Den ene bider tænderne 
sammen ved Den Kongelige Ballet. Den anden lytter til farmorens historier 
og drikker Doodh Pati i et almennyttigt boligbyggeri i Varde.

Vi ser frem til en dejlig aften.
/ Venø foredragsgruppe – Kirsten Jensen

LAG SMÅØERNE SÆTTER BOSÆTNING  
PÅ DAGSORDENEN
Der afholdes generalforsamling i LAG Småøerne 
den 27. april kl. 10:00 til ca. 15:00 i Odense. 

Forud for selve generalforsamlingen gen-
nemføres temamøde med emnet: Småøerne for 
fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer”.

Deltagelse i mødet og frokost er gratis, men forudsætter tilmelding 
senest den 10. april til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til Aase 
Møller Petersen på tlf. 62 51 39 93. Læs mere om mødet:  
lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/03/temamoede2019.html
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

LADYWALK
Venø GIF vil igen i år prøve at samle et hold til Ladywalk i 
Agger mandag den 27. maj. Se yderligere oplysninger på 
www.ladywalk.dk/agger.aspx.

Starten går kl. 18:30, og afgang fra Venø bliver mellem 
16:00-17:00. Tilmeld dig til gif@venoe.dk eller Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 
senest den 20. april, hvor du også oplyser størrelse på T-shirt.

Pris for deltagelse er 150 kr. som skal betales ved tilmelding på GIF’s 
mobilepay 97184 eller ved henvendelse. Venø Bussen sponsorerer bussen til 
og fra Agger. 

Vi håber, at mange Venø-ladies har lyst til at deltage!
/ Venø GIF — Dorte Sauer

FÅRETS DAG
Traditionen tro, så inviterer Nør-
skov til Fårets Dag: Påskelørdag 
den 20. april kl. 10:00-16:00.

Fårets Dag er et landsdækken-
de arrangement, hvor fåreavlere 
i hele landet åbner stalddørene 
og giver interesserede i alle aldre 
mulighed for at se får og årets lam. 
/ VenøPosten – Red. 
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SÆSONEN ”SKUDT” I GANG
Flaget er hejst, og foråret er lige rundt om hjørnet. 
Venø Klit Camping åbnede pladsen for fastliggerne 
allerede først i marts måned og ser nu frem til, at 
foråret rigtigt sætter ind, og at Påsken giver os den 
første af flere forlængede weekender. 

Weekenden før påske er også campingpladsens første arbejdsdag, hvor 
pladsen skal efterses og gøres klar til, at korttidscampisterne begynder at 
komme. Påsken bliver også i år et større fremstød for Venø med mange 
aktiviteter rundt på øen og gratis færge, som mange helt sikkert vil benytte 
sig af. 

Sæsonen 2019 ser allerede ud til at blive et spændende år, med mange 
udfordringer, renoveringer samt den nye Venø Festival, som arrangeres af 
en gruppe yngre fra Struer, Venø og omegn. Det bliver spændende. 
/ Venø Klit Camping – Hardy Stensgaard

VENØ I FORTSAT UDVIKLING - HAVNEBÅNDET
En gruppe omkring bestyrelsen for Venø Havn har arbejdet videre med idéer 
og forslag fra rapporten ”Venø - i fortsat udvikling”, der blev præsenteret 
i efteråret. Det er blevet til en plan for udvikling af Venø by og havn - det 
såkaldte ”havnebånd”. Det overordnede mål er bosætning, specielt af yngre 
familier, for at gøre noget ved Venøs skæve aldersfordeling, hvor mere end 
70 % af beboerne er over 50 år (se figuren). 

Lokomotivet for denne udvikling er et ambitiøst udviklingsprojekt på 
havnen. Der er lavet et visionsoplæg, og der er søgt støtte. Der er selvfølgelig 
også andre elementer i planen, og alt det vil vi informere om og få en dialog 
om på et møde i Havnehuset torsdag den 25. april kl. 19:30.
/ Arbejdsgruppen vedr. Havnebåndet – Peter Petersen

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6
 - Høfden 5 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

Færgetrafik 
i marts

 2019 2018
Passagerer ............ 14.338 .....18.852
Personbiler ...............8.226 .....10.136
Busser ........................... 404 ...........352
Lastbiler ....................... 100 ...........136
Gods (tons) ....................94 ...........170
Cykler............................ 212 ...........156
Campingvogne .............. 0 ................2
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Aldersfordeling Venø og som hele Danmark
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BOLIGOMRÅDER PÅ VENØ
Øget bosætning, som er venøboernes ønske, forudsætter, at der er bygge-
grunde til rådighed. Struer Byråd har i februar besluttet ny Planstrategi, som 
giver forslag til arealer, som i de kommende år vil kunne disponeres til formå-
let. På kortet nedenfor er vist områder øst for Vigen og mellem Tangvej og 
Havstokken. De udpegede områder har ikke været til debat på Venø, og der 
er formentlig andre områder, der vil kunne være mere attraktive for familier, 
der ønsker at flytte til øen. 

At der er behov for byggegrunde på Venø, bekræftes af de mange 
henvendelser, som både VenøBoen og enkeltpersoner løbende får. Mange 
yngre familier har ønsker til nyere boformer. Idéer til det må også indgå i de 
overvejelser og planer, som skal være en konsekvens af den nye planstrategi.

Det bliver ikke nogen nem opgave at få åbnet for mulighederne. 
Kystnærhedszonen og Strandbeskyttelseslinjen vil også komme i spil. 
Planstrategien åbner muligheder, som det utvivlsomt vil kræve en del 
tålmodighed at se virkeliggjort. Startskuddet er udløst. Venøboerne må igen i 
arbejdstøjet.

Læs mere om 
Planstrategien 
her:  
kortlink.dk/xg9f
/ VenøPosten – 
Jan Bendix

DE FIRE VENØKUNSTNERE 
PÅ THYHOLM
Midt i Venødagene - og imens alle 
fire Venøkunstnere holder lokale 
udstillinger på Venø - er der blevet 
tid til en udstilling på Thyholm. Her 
ses plakaten, som skal kalde gæster 
til. 

Forhåbentlig får gæsterne efter-
følgende lyst til en gratis tur med 
Venø Færgen og alle de øvrige 
oplevelser, som Venø tilbyder i 
påskedagene.
/ VenøPosten – Red. 

              Påskeudstilling 2019  
Kulturhuset, Skolegade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm

18. - 22. april     ¤     kl. 15-17     ¤     Gratis entre

Kirsten Yde ¤ Karin Kristensen ¤ Per Vestergaard ¤ Lis Jensen

          
          Fernisering Skærtorsdag 18. april kl. 15

      www.thyholm-kunstforening.dk
1

TÆT PÅ 
FREMTIDENS  
STRUER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2019 
FORKORTET UDGAVE
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HELHEDSPLAN FOR KOMMUNENS HAVNE
Struer Kommune har taget initiativ til udarbejdelsen af ”Helhedsplan for det 
kystnære område”. Sagt med lidt (!) andre ord, så drejer det sig om, at Kom-
munen ønsker at medvirke til at skabe sammenhæng mellem de mange pla-
ner og udviklingsidéer, som ikke mindst Limfjordshavnene i Struer Kommune 
arbejder med i disse år. Her på Venø kan vi glæde os over initiativet, som tids-
mæssigt passer med udviklingen af ”Havnebåndet” (se side 10). 

Helhedsplanen vil givetvis føre til et forbedret samarbejde mellem de loka-
le havne og mange forbedrede tilbud til både Struers indbyggere og gæster.

Repræsentanter fra VenøBoen og Venø Havn var i marts inviteret til 
idéudveksling med konsulenterne bag helhedsplanen. Arbejdet forventes 
afsluttet i løbet af efteråret, hvorefter planen behandles i Struer Byråd. 

VenøPosten følger arbejdet, som givetvis vil forbedre indholdet i de 
aktiviteter, som Venø allerede har gang i.
/ VenøPosten – Red. 

TRAVL SOMMER STÅR FOR DØREN
Allerede nu er der planlagt 18 sejladser og aktiviteter med færgen. Inden 
påske skal vi være med til at præsentere muslingeanlægget ”Blå Biomasse” 
ved Oddesund for en gruppe hollandske fiskeopkøbere.

Efter påske skal vi på bedding i Agger, men inden da tilbyder vi sejlture 
påskedag fra kl. 13 (se programmet for Venødagene). Vi stiller også 
færgen til rådighed for Venø Havn til arbejdet med at sætte nye pæle ved 
broerne samt som platform for et forsøg med at suge sand i indløbet til 
havnen.

I Venødagene den 9.-10. juni sejles og fortælles om færgen og Venøs 
historie. Den 1. juni laver vi sejlads med Venø Seafood med østerssmag-
ning. Kristian Borbjerggaard fortæller om østers, som har været en skattet 
spise siden stenalderen. Lørdag den 29. juni sejler vi til Struer og medvirker 
ved Marilyn Annes 100-års jubilæum. 

Alle tirsdage i juli sejler vi med planen: Venø–Struer–Oddesund–Venø–
Struer. Turene er arrangeret i samarbejde med Oddesund Borgerforening, 
Humlum Kro, Enjoy Limfjorden, Visit Struer og Lydens By.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen 

LIMFJORDEN KALDER
POTENTIALET LANGS KYSTER OG SMÅHAVNE 

TEMAMØDE I STRUER BYRÅD - ONSDAG DEN 16. JANUAR 2019

ARBEJDSDAG  
- FORÅRETS FØRSTE
Lørdag den 6. april kl. 9-12 
samles alle med tid og lyst til give 
et par timer eller tre til klargøring 
på land. 

Vi begynder med kaffe, brød 
og planlægning. Det handler om 
lidt oprydning på havneområdet, 
borde/bænke eftersyn og vand- 
slanger sættes op, sådan at vi har 
en hyggelig og fungerende havn 
til Venødagene. 

På gensyn!
/ Venø Havn – Mette Jaffke

Arkivfoto: Venøsund Færgelaug
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VENØ  HAVN
HAVNEINITIATIVER
Det er ikke småsager, som optager bestyrelsen i Venø Havn. Det kom frem 
på generalforsamlingen i marts. Formanden Ulf Ipsen kunne liste de mange 
udfordrende opgaver, som havnen har, og som den har taget fat om i for-
eningsåret. 

Helt centralt for Venø Havn er arbejdet med ”Havnebåndet”, der er afledt 
af VenøBoens projekt: Venø – i fortsat udvikling. Sammen med havnebesty-
relsen har Peter Petersen omsat idéer til konkret idéoplæg, som Venø Havn 
har søgt midler til gennemførelse af i Struer Kommune. I første fase drejer det 
sig om konkretisering og prioritering af idéer til forbedret drift, vedligeholdel-
se og udvikling af aktiviteter på Venø Havn. Alt sammen med det formål at 
øge bosætningen på øen, herunder at tiltrække børnefamilier. 

Ulf glædede sig over, at Carsten Nørager har påtaget sig forpagtningen 
af Havnehuset og opfordrede venøboerne og øens gæster til at tage godt 
imod Carsten og medvirke til forretningens succes.

Havnehuset har i vintermånederne ændret sit indre. ”Tirsdagsholdet” har 
indrettet en sejlerstue, som har været efterspurgt af vores sejlende gæster 
gennem mange år. Ulf takkede ”holdet” for deres utrættelige og uundværli-
ge indsats både uden- og indendørs.

Kai Rostrup Jensen orienterede om sit pilotprojektarbejde med at udvikle 
ny metode til sandtransport, som skal medvirke til at holde sejlrenden 
passende dyb.

Forslag fra Jan Bendix om bestyrelsens arbejde med koordinering af 
udviklingsaktiviteter på tværs af øens foreninger blev godkendt.

Generalforsamlingen genvalgte Ulf Ipsen og Arne Middelhede til besty-
relsen. Anders Vandsø Pedersen og Morten Hermann ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege endnu et medlem. Øvrige valg 
var genvalg. Efter generalforsamlingen er Ingrid Korsgaard tiltrådt som 
bestyrelsesmedlem.

Regnskab blev forelagt af revisor Klaus Viborg Pedersen, budget- og 
kontingentforslag efterfølgende af kassereren. Forsamlingen godkendte det 
forelagte. Dokumentationen findes på www.venohavn.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

BORDE OG STOLE TIL SEJLERSTUEN
Et kig ind i den nyindrettede sejlerstue i Havnehuset 
viser, at der er brug for siddepladser og mindre borde. 

Arne Middelhede fra ”Tirsdagsholdet” opfordrer 
VenøPostens læsere til at se i pulterkammer eller på loft, 
om der er ”efterladt” brugbart udstyr, som kan få ny 
tilværelse og blive til glæde for sejlende gæster. Kontakt 
Arne på tlf. 22 16 85 64.
/ VenøPosten – Red. 

PROJEKTMIDLER I HUS
26 personer var mødt op til Venø 
Havns generalforsamling - tak fordi  
I kom og viste interesse! 

Medlemmerne af bestyrelsen 
er nu: Ulf Ipsen, Tage Jepsen, Arne 
Middelhede, Ingrid Korsgaard, 
Carsten Nørager, Mette Jaffke og 
Jakob Bisgaard (direktør, Struer 
Kommune).

Carsten Nørager er godt i gang 
med at indrette sig i Havnehuset, 
så der bliver rart for havnens 
gæster - og os andre - at kigge 
indenfor. Alle opfordres til et kig 
forbi - huset har ændret sig meget. 
Cafeen med blå, maritim og retro-
stemning og den nyindrettede 
sejlerstue. Det hele står klar til 
påske. 

Skitser, tanker og projektbeskri-
velse vedrørende Havnebåndet 
- en af øens udviklingsprojekter, 
som ikke bare omfatter havnen 
men også byområdet fra vest mod 
øst - får alle muligheden for at høre 
mere på et kommende møde i 
april. 

Struer Kommune og LAG 
Småøerne har givet hver 200.000 
kr. til det videre arbejde. 
/ Venø Havn – Mette Jaffke

Foto: Jan Bendix
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EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter efter-
søgningen af øens sjældne 
planter. Finder læsere planten, 
så kontakt os på vp@venoe.dk 
med oplysninger om findested. 
På forhånd tak. 
/ VenøPosten - Red.

HVID ANEMONE
Kan det virkelig passe, at Hvid 
Anemone er forsvundet fra 
Venø? 

I april efterlyser vi en lille 
forårsbebuder nemlig Hvid 
Anemone. Den smukke hvide 
Anemone vokser ofte i skove 
og krat, men vil også kunne 
vokse på Venøs hedeskrænter. 

Hvid Anemone tilhører 
ranunkelslægten, er ca. 10-20 
cm høj med hvide blomster. 
Anemonerne springer ud før 
løvtræerne og udnytter derved 
de mange næringsstoffer, der 
er blevet frigjort i vinterens løb 
samt den megen sol. 

Hvid Anemone er sidst 
registeret på Venø i 1965. Er 
der nogen på Venø, der kan 
finde Hvid Anemone i april? Så 
send gerne et billede! 
/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk

NU ER DET  
LANDSPOLITIKERNES TUR
Miljø- og Fødevareklagenævnet brugte 
små seks måneder til at afvise Susanne 
og Knud Overgaards klage over ikke 
at få tilladelse til at bygge dele af deres 
ønskede nye hus på Havstokken 19. 

Husplanerne rakte ind over 
Strandbeskyttelseslinjen – og det kan 
der efter Nævnets afgørelse ikke dispen-
seres fra. Afgørelsen er selvfølgelig dybt 
skuffende for Susanne og Knud. 

Den aktuelle sag har paralleller på 
stort set alle 27 danske småøer, hvor 
den rigide tilgang til dispensationsmu-
ligheder forhindrer ø-udvikling. Derfor 
er blandt andre Sammenslutningen af 
Danske Småøer (SaDS) gået aktivt ind i 
den aktuelle sag og de mange lignende. 

Under sagens behandling blev en 
klage fra VenøBoen afvist, idet forenin-
gen ikke af Klagenævnet blev betragtet 
som klageberettiget.

I forbindelse med ændringer i 
Planloven foreslog SaDS, at der skal kunne dispenseres, når lodsejer, kom-
mune og beboerforening var enige i dispensationsønsket. Den ændring blev 
ikke besluttet.

Med Klagenævnets afvisning er det nu igen blevet tydeligt, at Planloven 
og dens administration ikke giver de rammer, som er nødvendige for småøer-
nes udvikling.

Tilbage står derfor ønsket om, at landspolitikerne finder sammen om 
de nødvendige ændringer, der åbner for decentralisering af denne type 
beslutning. 
/ Jan Bendix, Nørskovvej13

Foto: Jan Bendix
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FORSKUD PÅ FORÅRSVARMEN!
Alle elever på Venø Efterskole er netop 
vendt hjem fra skolens årlige spændende 
linjeture. 

Surferne var i Ægypten ved Hurghada og surfede her det bedste de 
havde lært. Natur og friluftsliv var i området ved den Korinthiske Bugt 
i Grækenland, hvor de sejlede kajak og var på vandreture i bjergene. 
Forfatterlinjen og Kunst og Design var rejst helt til New York for at møde den 
spændende by, kunstnere og forfattere m.fl. Sejladseleverne sejlede i havet 
omkring Athen - også i Grækenland.

Alle havde en fantastisk tur - nu er alle klar til sommerens aktiviteter.
Pga. de mange elever til det kommende elevhold søger vi pt. flere lærere - 

det bliver spændende med flere ansatte på skolen.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

VENØ FESTIVAL
Billetsalget er i fuld gang, og der er solgt 
75 billetter. Prisen er 695 kr. for voksne 
og 300 kr. for børn for all inclusive: Akti-
viteter som SUP & Surf, skattejagt, smut, 
krabbeløb, yoga og meget mere, masser 
af musik på dansk; bl.a. Niels Skousen m. 
band, Dissing & Las og The Bob Nova 
Project, og hertil tre måltider tilberedt af 
lokale kokke og råvarer samt saftevand 
og øl fra Struer Håndbryg hele dagen.

Venøboere og fastliggere på Venø Klit Camping får gratis adgang til akti-
viteter og musik. Vi får også brug for praktisk hjælp til opbygning af pladsen 
og afvikling af festivalen. 

Vil du høre mere, så mød op i Havnehuset den 1. maj kl. 19:30, hvor 
repræsentanter fra gruppen informerer, og følg med på www.venoefestival.
dk.
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen og Peter Petersen

Fotos: Venø Eftrerskole

GENERALFORSAMLING VENØ 
EFTERSKOLE
Der afholdes generalforsamling i 
Skolekredsen for Venø Efterskole 
tirsdag den 16. april kl. 19:30 
på Efterskolen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den revidere-

de årsrapport
5. Kontingent fastsættes
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Efter generalforsamling er skolen 
vært ved et traktement. 

Alle er velkomne, også selv om 
man ikke er medlem af skolekred-
sen. Det er dog kun medlemmer af 
skolekredsen, som har stemmeret. 

Kom og hør om, hvordan det 
går på skolen.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen
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2. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

6. april  kl. 9-12 Arbejdssdag på Venø Havn

7. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Torkild Lundberg

12. april kl. 17:00 Fernisering i Venø Galleri, Tangvej 1

13. april kl. 10:00 Strandrensning, mødested på havnen

14. april kl. 10:00 Højmesse/festgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 
  + indvielse af alterkors

16. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

16. april kl. 19:30 Generalforsamling i Skolekredsen for Venø  
  Efterskole, på efterskolen

18. april kl. 17:30 Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 15/4)

18. april kl. 19:30 Aftengudstjeneste v/ Per Mikkelsen

19. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

20. april kl. 10-16 Fårets Dag, Nørskov, Nørskovvej 15

20. april  Tilmelding til Ladywalk, Venø GIF

21. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

22. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

22. april kl. 15:15 Påskekoncert med Lieding Ladies, Nørskov

25. april kl. 19:30 Information og dialog om Havnehåndet,  
  Havnehuset

28. april kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen

1. maj kl. 19:30 Information om Venø Festival, Havnehuset

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

APRIL

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 2019 
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest 

den 25. april

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

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

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

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

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

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis og Erling Roseth

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

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

Næste gang vi ses
VenøPostens apriludgave er hos vores 
læsere den 1. maj.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


