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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)

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

Næstformand Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.gamstrup@mail.tele.dk

Kontaktperson og sekretær
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

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

Servicemedarbejdere:  
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk

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

VENØ  KIRKE
ADVENT
Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad! Sådan digtede præsten og salme-
digteren Vilhelm Gregersen i 1911. En sang/salme, der dog ikke har fundet 
plads i salmebogen, men vi kan finde den i Højskolesangbogen. Personligt 
har jeg det sådan, at først når vi har sunget denne sang, så kan forberedel-
serne til jul rigtig begynde. Den hører ligesom med!

Vilhelm Gregersen blev født i Flensborg i 1848, og han døde i 1929 i 
Gjerrild. Han var sognepræst i Hornslet fra 1887 til 1918. Han har skrevet 
adskillige sange og salmer. Han har to af sine salmer med i Den danske 
Salmebog. Der er noget i luften! - Ja, det er der rigtig nok her i december 
måned. Det dufter af gran både ude og inde, i køkkenet dufter det af peber-
nødder og brune kager. Dufte der gør os glade. Dufte der har forventningen 
i sig. Forventninger om jul – måske barndommens jul. Det er barndommens 
bud, der lyser imod mig som stjernen fra Gud. Og vi be’r om, at højtidens 
drot – Jesus Kristus – må komme til os, både unge og gamle. Derfor slutter 
Vilhelm Gregersen sangen med ord formet som en bøn: Udbred dine hæn-
der, mens lysene brænder og skænk os din fred, thi evig, ja evig er glæden, 
når du følger med.

I år bliver julen og juleforberedelserne på mange måder anderledes 
end tidligere år; på grund af Covid-19. Den forfærdelige virus, der har gjort 
mange arbejdsløse, og som har revet gulvtæppet væk under et helt erhverv 
i Danmark. Vi kan ikke samles i større flokke til julefrokoster og juleafslut-
ninger. Der er så at sige ikke julemarkeder ret mange steder. Vi kan ikke 
holde julegudstjenester i ret mange kirker, fordi der ikke må være ret mange 
samlet – og slet ikke når der skal synges! Og vi er nødt til at holde – og 
forholde – os til de mange restriktioner, der er givet for at vise samfundssind. 
Coronaen skal ikke få lov til ødelægge vores dejlige jul!

Men vi kan flytte julegudstjenesten til andre steder – som for eksempel 
her på Venø. Og det er godt. For så kan vi trods alt samles og synge de 
kendte julesalmer og høre om, at Gud valgte én nat ud af alle nætter for 
at gøre den anderledes end alle andre nætter. Vi skal høre om, at Gud lod 
Himlen røre jorden, da han sendte sin søn, Jesus Kristus, til os Julenat. Det 
er en Frelser, der er født os. Gud er løfternes Gud. Op gennem Det gamle 
Testamente hører vi flere steder, at han lover at gribe ind i verdenshistorien. 
Og det gør han så Julenat. Med Den lille Bibel fra Johannesevangeliet kapitel 
3 vers 16 lyder det: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Nu er det advent med 4 adventssøndage op til jul. Adventstid er forbere-
delsestid. Praktiske forberedelser som pyntning, bagning og meget mere. Og 
for mange er det også julekalendertid. Men det er også sindets og hjertets 
forberedelse til, at julens glædelige budskab kan høres, så det får betydning 
for os. Sådan at vi, når vi ta’r hul på et nyt kalenderår, er blevet forandret 
af det. Lad os stå sammen om, at englens budskab Julenat må forandre os: 
Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I 
dag er der født jer en Frelser i Davids by; han er Kristus, Herren!

Glædelig adventstid og forberedelsestid!
/ Per Toftdahl, konst. sognepræst
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VENØ  SOGN
DE NI LÆSNINGER
Søndag den 6. december kl. 16:00 fejres 2. søndag i advent med De ni 
læsninger i Venø Kirke. Det er besluttet, at menigheden ikke synger med 
denne søndag, vi kan derfor være 20 personer i kirken udover personalet. 
Konfirmanderne deltager i gudstjenesten og er med til at læse op. Derudover 
glæder vi os til at høre det musikalske indslag, de har lovet at stå for. 

Julekoncert i Ny Sal på Venø Efterskole
Søndag den 20. december inviterer Menighedsrådet til julekoncert  
kl. 16:00. Vores organist Hans Sørensen, hans kone Kirsten Ingemann og 
koret Occasione vil spille og synge skøn julemusik for os. Koncerten foregår 
på Venø Efterskole, hvor der i Ny Sal er plads til, at 100 personer må opholde 
sig, hvis de i det væsentlige sidder ned. Kirkelige arrangementer er underlagt 
forsamlingsforbud på 500, så vi kan altså samles 100 personer! Derfor håber 
vi, at rigtig mange venøboere vil benytte muligheden for at julehygge med 
hinanden. Menighedsrådet er vært med en julegodtepose til alle, som kan 
nydes under koncerten. Der skal bæres mundbind, når man står op inden-
dørs. Mundbindet må kun fjernes, når man sidder ned.

Juleaften
Den 24. december foregår gudstjenesten også i Ny Sal på Venø Efterskole. 
Vi kan, som til koncerten, være 100 kirkegængere. Der er tilmelding til guds-
tjenesten senest den 20. december, da vi på forhånd vil lave en siddeplan, 
så alle placeres med den fornødne afstand til, at vi kan synge med på julens 
salmer. Tilmeldingen kan ske ved at sende en sms med ét navn og antal 
deltagere (skal være i samme coronaboble) til Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72 
15 64, eller man kan blive skrevet op ved koncerten den 20. december. Som 
et nyt menighedsrådsmedlem udtrykte det: ”Når der er tilmelding, behøver 
man jo ikke komme en halv time før for at få en plads”. Som ved koncerten 
skal der bæres mundbind, når man står op indendørs. Julegudstjenesten 
begynder kl. 16:00. 

Gudstjenester mellem jul og nytår 
Den 25. december er der højmesse kl. 11:00 ved Trine Parbo.  
Den 26. december er der gudstjeneste kl. 9:00 ved Jan Bjerglund. 
Begge gudstjenester foregår i Venø Kirke.

Nytårsdag er der gudstjeneste i Venø Kirke kl. 16:00 ved Jan 
Bjerglund. Menighedsrådet er efterfølgende vært med et glas champagne 
og et stykke kransekage.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk
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VENØ  SOGN
ORLOV
Trine Parbo har været på orlov siden den 8. november. Derfor har vi mødt 
forskellige præster i kirken. Vi er så heldige, at Per Toftdahl har lovet at vikari-
ere resten af Trines orlovsperiode. Trine er tilbage tirsdag den 15. december. 

Tusind tak til Per Toftdahl for endnu engang at hjælpe os på Venø. Benyt 
jer endelig af hans fine tilbud om samtale eller besøg. Per afslutter sit vikariat 
søndag den 13. december. 

Goddag og farvel til menighedsrådsmedlemmer
Første søndag i advent tiltræder det nye Menighedsråd. Sussi Jensen og Dor-
the Brødbæk glæder sig til samarbejdet med Marianne Pedersen (kasserer), 
Niels Haahr (kirkeværge) og Inge Dehnfeld Mortensen (kontaktperson og 
sekretær). Vi er sikre på, at det er et godt og arbejdsomt Menighedsråd, der 
tager over.

Når et nyt råd træder til, er der nogle som stopper. Der skal derfor lyde en 
stor tak til Helle Gjern, Kirsten Yde og Hanne Nielsen for den store og flotte 
indsats, de har ydet i Venø Menighedsråd. Tak for samarbejdet – det har 
været en fornøjelse! 

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

SAMTALE MED PRÆSTEN
December måned kan være en svær tid for mange. Man kan være fyldt af 
sorg og savn, og have svært ved at glæde sig. Måske er man ensom –  
corona-ensom. Jeg tænker, at der også findes sådanne mennesker på Venø.

I sådanne situationer er det godt med en samtale eller et besøg - og 
det vil jeg gerne tilbyde. Det kan sagtens lade sig gøre – trods gældende 
restriktioner. Hold dig endelig ikke tilbage. Kontakt én fra Menighedsrådet 
eller ring til mig på tlf. 40 46 36 25, så finder vi ud af noget! 
/ Per Toftdahl, konst. sognepræst

DØDSFALD
Berit Arberg Sauer, Kimmingen 8, er død 63 år gammel. Mindeord bringes i 
kommende udgave af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red.

SOLNEDGANGSMUSIK 
i Venø Kirke 2021

Torsdag den 1. juli:  
Koret Occasione  

v/Kirsten Ingemann

Torsdag den 8. juli:  
Ask Nørholm, guitar

Torsdag den 15. juli:  
Duo con amour  

v/Mikkel Lundkvist, violin og  
Tatiana Kristensen, orgel

Torsdag den 22. juli: 
Ikke fastlagt endnu

Torsdag den 29. juli:  
Duo Louise Støjberg og  

Martin Rauff, guitar og sang

Torsdag den 5. august:  
Sebastian Haugstrup Hansen,  

baryton og Eunjin Ko Dey, Klaver

Programmet forventes udsendt 
med VenøPostens juliudgave.
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DET  SKER

MAKKER TIL HAVNEKIOSKEN
Havnekiosken har brug for nye kræfter til sæson 2021. 

Dorte Sauer er ikke afvisende for at fortsætte, men hun ønsker ikke at 
drive kiosken alene. Derfor arbejder hun på at finde en ligeværdig makker. 
Som havnebestyrelse vil vi gerne hjælpe Dorte, så hvis du kunne tænke dig 
en aktiv og sjov udfordring så kontakt Ingrid Korsgaard på tlf. 20 43 88 13 
eller undertegnede på tlf. 27 51 20 59.
/ Havnehusets Café & Kiosk – Carsten Nørager (fhv.!)

YOGA FOR HOLD
Nytilflyttede Naiyana Kvan (se side 10) var hurtig med på at 
oprette et hold for venøboere, der ønskede yogatræning. 
Naiyana er yogainstruktør og holdet var fra begyndelsen så 
stort (21!), at det af Corona-hensyn måtte deles i to: Det før-
ste hold er tirsdage kl. 17:00 til 17:45 som Naiyana tager 
sig af og det andet hold er fra kl. 17:45 til 18:30 som ledes 
af Malene Bille Tveiti.

Venø GIF fik dermed endnu en disciplin føjet til sit brede aktivitetspro-
gram og Venø Efterskoles Hal 3 nye brugere.
/ VenøPosten – Red.

JULETRÆER OG PYNTEGRØNT
Igen i år er der mulighed for at få 
leveret juletræer og pyntegrønt 
gennem Venø Børne- og Ung-
domshus. Bestil levering gennem 
undertegnede. Se prisliste i novem-
berudgaven af VenøPosten. 
/ Flemming Damgaard,  
Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00Arkivfoto: Christian D. Mortensen
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DET  SKETE
Formandens hjørne

EN FORMAND TAKKER AF
Et år er igen gået for VenøBoens  
bestyrelsesarbejde. Ved sidste års 
generalforsamling blev det besluttet, 
at VenøBoens bestyrelse skulle være 
primus motor i forhold til at samle re-
præsentanter fra alle udvalg og grupper 
på Venø en til to gange årligt. Dette for 
at koordinere aktiviteter og kalendere, 
høre lidt til hinandens projekter og om nogle kunne gå 
sammen om at søge fondsmidler. Mødet var berammet 
til begyndelsen af april, men blev først afholdt i septem-
ber. En uforudset forstyrrelse har ramt Venø og resten 
af verden; Coronaen.

Den har grebet forstyrrende ind i stort set alle 
arrangementer, møder og aktiviteter, som VenøBoens 
bestyrelse har skullet varetage i 2020. Så hvis man kan 
sige noget generelt om 2020, så har året bestået af 
kreative løsninger i forhold til mødeafholdelse, aflysnin-
ger og ”gør det selv strandrensning”.

Noget er der dog sket. Der har været aktivitet i 
bosætningsudvalget, som har arrangeret børnedag til 
åben ø. Den måtte aflyses på grund af nedlukningen af 
landet. Men nu ligger der et fikst og færdigt program, 
som vi forhåbentligt kan få lov at bruge en anden gang. 

Bosætningsudvalget har igangsat projekt om 
prøvebolig. Der er mange muligheder for at få det sat 
i søen, og det er i undersøgelsesfasen endnu. Ildsjæle 
fra VenøBoens bestyrelse har forhandlinger i gang med 
kommunen og boligselskaber omkring seniorbofælles-
skab. Og så har vi haft en god debat om færgetakster, 
gratis færgeperioder og gældende for hvem. Det blev 
en kæmpe succes, at regeringen gjorde det muligt at 
have gratis færge for gående og cyklister i juli måned. 
Der var travlhed på færgen, på gallerier, på kroen og 
i Havnehuset. Så det kan lade sig gøre. Folk kommer 
også forbi Venø til fods og på cykel. Tilskuddet, som vi 
får grundet landevejsprincippet, kunne ikke benyttes 
i foråret, så det kom til glæde og gavn i efteråret. Så vi 
har haft gratis færge 4½ måned i år.

Blandt de projekter, som har kunnet gennemføres, 
er ansøgning om og efterfølgende bevilling af 
Landdistriktsmidler til ladcykler. Projektet er et samar-
bejde med Venø Festival. Venø kan i foråret/sommeren 
få glæde og gavn af at kunne udleje ladcykler til 

børnefamilier. Mogens Askanius og co. har sagt ja til at 
stå for service og vedligehold af cyklerne, Linda Tang for 
udlejning og betaling.

Det er også blevet til dialog med direktør Jakob 
Bisgaard, Struer Kommune om Venøs interesser. Vi 
oplever lydhørhed og en velvilje til at støtte op om 
VenøBoens projekter og idéer.

Geopark Vestjylland er i gang med at organisere 
skiltning om Venøs geologi, fugleliv mv. til opstilling 
strategiske steder rundt på øen. Og så har vi afholdt 
10 års fødselsdag for Venø Færgen på en dejlig lun 
sensommerdag. 

Aktivitetsbanen i præsteskoven er desværre stadig 
på tegnebrættet. Vi mangler aftaler om service/
ved-ligehold af den, så ingen kommer til skade, og vi 
risikerer at få en forsikringssag på halsen.

Det var ordene. Jeg takker af med mit arbejde 
for VenøBoen. Lidt bestyrelsesarbejde bliver det 
dog stadig til, idet jeg sidder med i Kommunens 
Lokalområdeudvalg og repræsenterer Venø, når 
politikere i de forskellige udvalg skal rådgives om 
kommende projekter rundt i de små lokalsamfund. Og 
derudover fortsætter jeg, udpeget af Struer Kommune, 
som velkomstambassadør, og byder alle nye venøboere 
rigtig hjertelig velkommen.
/ VenøBoen – Linda Tang

Arkivfoto: Christian D. Mortensen



7

DET  SKER
VEDTÆGTSÆNDRING OG NYVALG
Onsdag den 25. november blev der afholdt ordinær general-
forsamling i VenøBoen. Generalforsamlingen blev gennemført 
i henhold til de gældende corona-restriktioner, og der var et 
pænt fremmøde af foreningens medlemmer. Marianne Peder-
sen styrede som dirigent ”slagets gang” med kyndig hånd.

Formandens beretning kan læses på side 6. 
Efter beretningen var der debat om perioderne med gratis færge, der  

ekstraordinært i år blev lange pga. særlige corona-hjælpepakker fra 
Folketinget. Derudover blev det tilkendegivet fra forsamlingen, at det har 
været dejligt med de mange turister, der er kommet i år og som har været 
med til at give liv på bl.a. havnen. 

Kassereren gennemgik regnskabet, som endte med et overskud på kr. 
6.158. VenøBoen har i alt 187 medlemmer, hvoraf 117 er øboere.

Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen, der begge enstemmigt blev 
vedtaget. Det første forslag var en vedtægtsændring, der reducerer antallet 
af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Det andet forslag var at give bestyrelsen 
mandat til at finde en løsning på, om og hvordan Venø Festival kan blive en 
underafdeling af VenøBoen. Det blev fra forsamlingen påpeget, at det er 
vigtigt, der tages hånd om den økonomiske risiko, der vil være ved et sådant 
arrangement.

Efter tur udgik Linda Tang, Kristian Olesen, Allan Bach og Berit Arberg 
Sauer af bestyrelsen. Da den foreslåede vedtægtsændring blev gennemført, 
skulle der kun vælges to nye til bestyrelsen. Nyvalgt blev Mette Haahr og Per 
Noesgaard. De to suppleanter Inge Dehnfeld Mortensen og Jan Bendix blev 
genvalgt. Ryan Jensen blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen konstituerer sig 
i begyndelsen af december, hvilket vil blive omtalt nærmere i januarudgaven 
af VenøPosten. Der skal lyde en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 
for indsatsen i VenøBoens bestyrelse.

Referat og regnskab fra generalforsamlingen kan findes på Venøs 
hjemmeside.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

Foto: Jan Bendix

Mette Haahr og Per Noesgaard 
Fotos: Jan Bendix
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DET  SKETE
Ø-SAMMENSLUTNINGEN I ARBEJDE
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) har gennemført sit årlige 
repræsentantskabsmøde over internettet. Mødet blev i år derfor begrænset 
til en formandsorientering og drøftelsen af temaer, som aktuelt optager 
bestyrelse og sekretariat. 

Mødet viste endnu engang den nytte, som de enkelte øer har af samar-
bejdet gennem SaDS. 

For at pirre læserens nysgerrighed er listet de temaer, som formanden, 
Dorthe Winther havde på programmet:

• Udvalget for Landdistrikter og Øer
• Færgeforhold (Corona og ”landevejsprincip”)
• Ø-støtte til landmænd
• Almene lejeboliger på småøerne
• Ny postlov 
• Højhastighedsinternet til småøerne
• SaDS-netværkskurser (havne, bosætning, købmand, vandværker osv.)
• Udpegning af Årets Ø
• Nordeafondens støttemuligheder
• Nordisk ungdoms-ølejr 2022
• SaDS virtuelle konferencer og årsmøder 2021 
• Planlovens udfordringer.

Interesserede læsere er velkomne til at få indhold i punkterne ved henven-
delse til undertegnede. I decemberudgaven af Ø-Posten er referat fra mødet 
og status fra de enkelte øer.

Det koster det enkelte venøbomedlem 50 kr. ud af kontingentets 125 kr., 
at VenøBoen er med i SaDS. Arbejdsområderne og resultaterne har gennem 
årene vist, at der er tale om en givende investering!
/ VenøBoen – Jan Bendix, bx@jbx.dk, tlf. 40 42 21 05
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DET  SKER
LOKALOMRÅDEUDVALGET FÅR FORSLAG
På sit andet møde har VenøBoen gennem sin repræsentant 
Linda Tang ønsket to emner på dagsordenen i Lokalområde-
udvalget. 

Det ene drejer sig om formelle regler for suppleant-
deltagelse i mødedrøftelserne. Det er man ikke vant til 
i politiske udvalg, så derfor skal Byrådet afgøre spørgs-
målet. Repræsentanter fra flere lokalområder ønskede 
ordningen, som nu først skal drøftes i udvalget.

Det andet emne, som Venø ønsker udvalgets 
synspunkter på, er den fremtidige økonomi for Struers 
Limfjordshavne, hvor Kommunen i samarbejde med de enkelte havne har 
udarbejdet udviklingsplanen: En helhedsplan i øjenhøjde. 

VenøBoen foreslår, at Byrådet opfordres til at gennemføre analyse og 
vurdering samt beslutte, hvorledes Struer Kommune økonomisk kan med-
virke til fremtidig drift, vedligeholdelse og udvikling i overensstemmelse med 
helhedsplanens visioner, strategiske målsætninger og hovedgreb.

Interessen for at få opgaven løst hænger sammen med de aktuelle 
udviklingsplaner for Venø Havn, finansieringen af gennemførelsen og den 
fremtidige drift.

Interesserede kan se dagsordner og mødereferater på Struer Kommunes 
hjemmeside.
/ VenøPosten – Jan Bendix

ÅBNINGSTIDER  I  DECEMBER

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Åbent efter aftale. 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Vi holder åbent mod  
forudbestillinger af selskaber.

Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 
eller info@venoekro.dk  

www.venoekro.dk
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AT BO PÅ EN Ø
FRA FLEX- TIL ”FAST OPHOLD”
Vi købte Riisvej 22 for tre år siden som flexbolig. Det har været en god ople-
velse for os, og således besluttede vi i løbet af sommeren at sælge vores hus i 
Glostrup og flytte hertil permanent. 

Vi har mødt mange hjælpsomme mennesker, med interessante bag-
grunde og livserfaringer. 

Venø er et skatkammer af oplevelser, som vi har suget til os. Naturen er 
enestående, og vi har gået hele øen rundt, dog ikke på en gang. Vi bliver sta-
dig lige benovet over at se sælerne på toppen af Venø, flokken af rådyr eller 
fasanerne som nysgerrigt kigger ind i stuen. Vi synes det er fascinerende, at 
vi bare kan gå ned på stranden og plukke østers til aftensmaden. 

Selvom det er naturen, som er i højsædet, så har Venø meget andet at 
byde på. Tænk at vi på en lille ø som vores, kan besøge Venø Seafood og 
tage en hummer med hjem, hente æg lokalt, få en is eller en kop kaffe i 
Havnehuset, besøge Venø Kro og få en kulinarisk oplevelse, tage på Nørskov 
som er leveringsdygtig af kartofler og lam. Ja, vi har sågar vores egne hånd-
værkere til stort og småt samt egen frisør.

Et andet stort aktiv, som vi glæder os over, er efterskolen, med både 
fitnesslokale og hal. Det er altid en fornøjelse at hilse på de glade og aktive 
elever fra skolen. At se dem på vandet i alt slags vejr er imponerende. 

Oven i buketten af muligheder, arrangeres der på øen jævnligt 
musik-oplevelser og fællesspisninger. Jo, vi er lidt imponerede over 
aktivitetsniveauet.

Naiyana, der oprindeligt kommer fra Trang i det sydlige Thailand, er 
udannet kok og yogainstruktør. “Yoga fylder meget i mit liv, og det har været 
spændende, at være med til at starte yoga på Venø.”

Per er oprindeligt fra det vestjyske, “jeg holder meget af at cykle og 
har fundet sammen med en lille gruppe “drenge” på øen, som har samme 
interesse. Desuden er jeg begyndt på badminton, endda på “førsteholdet”. 
Her snakkes der lige så meget, som der spilles badminton”.

Vi har fire børn og to børnebørn i København, så vi tager en gang imel-
lem en tur til Hovedstaden og heldigvis kommer de også jævnligt på besøg 
her.
/ Naiyana Kvan og Per Noesgaard, Riisvej 22

Udsigt fra Riisvej 22

Foto: Jan Bendix

Arkivfoto: Preben Friis
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AT BO I EN ØSTERS
AT BO I EN ØSTERS
Den idé fik arkitekterne Rune Dybkjær og Per Clausen fra Møller Nielsens 
Tegnestue i Struer, da de blev inviteret til at illustrere fremtidsplanerne, som 
Kristian Borbjerggaard gerne ser gennemført i tilknytning til det udvidede 
produktionsanlæg på Venø Seafood.

Allerede i forbindelse med udbygningen af østersanlægget ønskede 
Kristian at åbne for, at ikke alene østers, hummere og hjertemuslinger skulle 
få gode oplevelser – det skulle også de gæster, som Venø Seafood har mere 
end 6000 af om året.

Ved overtagelsen af området indarbejdede Kristian planer, der åbner for 
andre end østersspisere og produktionsinteresserede.

Det idéoplæg, der nu ligger på bordet, giver kommende gæster - uanset 
alder - oplevelser, som ikke kan hentes andre steder. I planerne indgår 
”Oysterhouse”, der skal være ”landemærket” for området. Markerne omkring 
det ændres fra monokultur til blomstrende engområde. Der etableres Venø 
Sea-shell-ters, som overnatningssteder. Et overdækket areal indrettes til 
formidling og østersbar for besøgende voksne og børn.

I samtalen med VenøPosten fortæller Kristian, at projektet har sammen-
hæng med både Geopark Vestjyllands initiativer på øen og med de planer, 
som Struer Kommune og Venø Havn har udarbejdet. Anlæg på havnen 
planlægges til at modtage østers fra kuttere. Gæsterne kommer dermed til at 
følge østers ”fra larve til bord”.

Idéerne er kun i deres første fase, og skal nu videreudvikles. Det fortjener 
de og Venø. VenøPosten bringer nedenfor den absolut første idéskitse til 
områdets indretning og faciliteterne.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Oysterhouse

Overnatningsskaller 
og formidlingshus/
servicebygning

Venø Seafood

Evt. fase 2 Evt. shelters og/
eller teltplads

Eks. opdrætsbassiner

Eks. m
ark konverteres til

 blomstrende eng
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DET  SKETE
Ø-HAVNE I FOKUS
LAG Småøerne inviterede i november til seminar 
om havneudvikling. Baggrunden var et nyt projekt 
for øer, der arbejder med eller gerne vil i gang med 
udvikling af deres havne. Fra Venø deltog Peter 
Petersen og Jan Bendix. 

Seminarets oplæg orienterede om tendenser og udviklingsmuligheder 
for havne og gav eksempler fra Endelave og Avernakø, hvor fællesskab og 
entreprenørskab har sat sine positive spor. 

Rådgiverne fra LabLand, som har været med i projektet om Venø Havn, 
benyttede Venø som eksempel på planlægningsarbejdet og resultaterne.

Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark fortalte 
om tendenser og forventninger baseret på de seneste års udvikling og 
benyttelse af havne.

Højenvang refererede undersøgelse om sejleres valg af havne. På spørgs-
målet om valg er de prioriterede grunde: 1. tidligere erfaringer fra besøg, 2. 
fred og ro, 3. nærhed til bymiljø, 4. nærhed til fri natur og 5. anbefalinger fra 
andre.

I år har der været en stigende interesse for lystsejllads og også genera-
tionsskifter hos bådejere, så flere yngre og børnefamilier har taget sejlads 
ind som en del af fritidslivet. Sejlfolket bruger også flere penge end andre 
turister, når de er på besøg. 

Jesper Højenvang understregede behovet for nytænkning, der kan 
gøre livet på havnen mere attraktivt og tiltrækkende også for andre typer af 
brugere af havnene, som fx vinterbadere, surfere og kajakroere - kort sagt 
havnene skal være multifunktionelle.

Som deltagere fra Venø, kan vi glæde vi os over, at gennemførelsen af 
Venø Havns udviklingsplan vil være et fint svar både med hensyn til opfyl-
delse af turisternes behov og for indtjeningsmulighederne for aktører på og 
omkring havnen. Læs mere om seminaret og oplæg på  
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/11/rapporthavnemoede.html.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Lise Thillemann Sørensen

VenøBoen

Linda Tang (formand)
tlf. 22 90 42 89, ltm@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Kristian Olesen (færgekontakt), Allan 
Bach, Annette Friis (ø-repræsentant) 
og Bodil Anker-Møller. 

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.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

http://venoe.dk
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DET  SKER
VENØS KIRKEORGEL MED I PROJEKT
Venø Musiks formand, Grethe Munk-Andersen, lyttede til Kulturen i P1 den 
10. november – og minsandten om ikke vores kirkeorgel medvirkede aktivt. 
Det skete i forbindelse med projektet: Ø-værker for små danske orgler. Kom-
ponisterne og lydkunstnerne: Sofie Voight Simonsen og Frederik Libert har 
besøgt fire småøer og komponeret musik (lyd!), der bygger på de enkelte 
orglers styrker og særpræg. 

Venøværket udgives i foråret. Lidt ærgerligt, at de ikke også fik kompone-
ret til Venøs museumsorgel, som er Danmarks mindste kirkeorgel. Det blev 
bygget i 1906 og var aktivt på Venø i perioden 1966-77 og foræret til Venø 
Musik i 2015. Forhåbentlig får orglet snart en blivende og let tilgængelig 
placering.
/ VenøPosten – Red.

SÅ SYNG DA VENØ!
Venøboere, der kan lide at synge, og som gerne vil gøre det 
med den ny-udgivne ”Højskolesangbogen” i hånden, kan låne 
op til 100 eksemplarer. 

Venø Efterskole og Venø Menighedsråd m.fl. har indkøbt 
sangbøgerne, som stilles til rådighed for både familie-, 
foreningsarrangementer og andre lejligheder, hvor sangen er 
eller i fremtiden kan blive en del af begivenheden.

Der er kommet en del nye sange til og ældre er taget ud – alt efter 
sangbogsredaktionens vurderinger. Et er sikkert, der er godt grundlag for 
fremtidig fællessang.

Højskolesangbøgerne har fast plads på Venø Efterskole og udlånes 
derfra. Henvendelse om lån og dato for brug gives til  
info@venoe-efterskole.dk eller tlf. 97 86 80 86.
/ VenøPosten – Red.

BEMÆRKELSESVÆRDIG UROPFØRELSE
Ved Venø Musiks seneste koncert uropførte  
pianisten David Strong og cellisten Muriel Cellier 
Strong ”4 miniaturer” af komponisten og dirigen-
ten Søren Birch skrevet til de to kunstnere.

Venø Musik skal have stor anerkendelse for sit valg af kunstnere og pro-
gram, komponisten for værket og kunstnerne for deres udførelse af det og 
det øvrige program. Det blev en fin musikalsk oplevelse og giver forhåbentlig 
anledning til genhør i kommende tilbud fra Venø Musik.

Venø Musik er på sin egen måde med til at sætte sit præg på Struer, som 
Lydens By.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Grethe Munk-Andersen

Arkivfoto: Jan Bendix

Højskolesangbogen
19. udgave
Forlag: Forlaget Højskolerne
ISBN13: 9788787627511

Forlagets beskrivelse:  
Højskolesangbogen er Dan-
marks mest solgte bog. Den 
første sangbog udkom i 1894 
og er nu på 19. udgave med 
i alt 572 nye og gamle sange 
fra den danske folkelige fælles-
sang.
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DET  SKETE
Færgetrafik  
i oktober

 2020 2019
Passagerer ............ 18.088 .....17.666
Personbiler ............ 10.380 ....... 9.474
Busser ........................... 416 ...........456
Lastbiler ....................... 206 ...........124
Gods (tons) ................. 522 ...........157
Cykler............................ 500 ...........204
Campingvogne ............22 ............. 28

VENØSUND FÆRGELAUG 
SIGER TAK
Kære venøboere: Bestyrelsen vil 
gerne sige tak for hjælp og støtte 
til vores gamle Venøsundfærge 
i år.

Venøsund ligger nu vinterklar-
gjort på sin kajplads i Venø Havn. 
Venøsund kan dog som ”Venøs 
Livline” sættes ind som bilfærge 
på Venø-Kleppen med kort varsel. 
Det er allerede sket fire gange i 
år.

Storm og højvande kan true 
færgen i vintersæsonen. Det 
har vi set allerede et par gange 
i efteråret. Derfor vil vi bede 
venøboerne om at hjælpe med 
at holde øje med om færgens 
fortøjninger og tilslutning til landstrøm er i orden. Der skal være lys i pæren 
over styrehusdøren. Frivillige kan tilmelde sig på info@venoesund.dk.

Vi arbejder allerede nu på sejladsprogrammet for 2021. Aftaler om 
kultur- og natursejladser til Oddesund, Tambohus med stop i Venø og 
Struer er ved at være på plads. Beboerforeningen i Oddesund Nord, Struer-
Egnens Turistforening og ”Lydens By” samt Tambohus Kro er her gode 
samarbejdspartnere. 

Yderligere information om færgens program og vores aktiviteter vil 
fremgå af vores nyhedsbrev og beretningen på vores generalforsamling i 
Havnehuset den 28. januar kl. 19:15. 

Vi tager hensyn til corona-retningslinierne. 
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen
PS: Vi får naturligvis tændt juletræet på vores styrehus i år.

VAND UNDER SKRUEN?
Overfartsleder Charly Clemmensen var på tur med Struer Kommunes slæbe-
båd, Butler. Bundforholdene i færgelejerne på Venø og Kleppen skulle tjek-
kes af. Specielt på Kleppen er der en tendens til, at sandet fra nord vandrer 
ind i lejerne og ”viderehvirvles” af den store færge over i Venøsunds leje. Ved 
lavvande kan det give problemer for overfarten.

Det bliver formentlig sidste gang Butler besøger Venø. Den er sat til salg 
af Kommunen. Slæbebåden, der i gennem tiden har været benyttet også til 
isbrydning i og omkring lejerne, har ikke været meget benyttet i de senere 
år. Struer Kommune vil indleje kapacitet evt. gennem assistance fra Lemvig 
Havn, hvis behovet opstår.
/ VenøPosten – Red. 

Arkivfoto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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GRAFISKE FORTÆLLINGER PÅ VENØ EFTERSKOLE
November måned har budt på et større fælles projekt mellem kunstlinjen og 
forfatterlinjen på Venø Efterskole. De kreative kræfter forenes i grafiske for-
tællinger, der undersøger og fortolker det evigt aktuelle - men i særdeleshed 
akut truede emne - frihed i ord og billeder. 

Tegner og graphic novel-forfatter, Line Høstrup, har været gæstelærer 
på forløbet og har ført eleverne ind i den særlige genre, hvor skrift- og 
billedsproget i samspil udgør det kunstneriske og historiefortællende udtryk. 
En oplagt men også uvant øvelse for de to elevgrupper, der normalt er ret så 
eneherskende i hver deres individuelle processer og i deres frembringelser 
kun kommunikerer i deres eget ”trygge” format; ord eller billede. 

Det endelige produkt foreviges i en trykt antologi med 11 forskellige 
bud på, hvad frihed kan være - eller ikke være, for det er jo også en oplagt 
overvejelse at gøre sig, ikke mindst i disse tider. Bogen er stadig kun i trykken, 
eller stærkt på vej dertil, så derfor kan vi ikke bringe et færdigt uddrag, men 
forordet, med elevernes egen formulering, ligger klar og kan måske tjene til 
yderligere indtryk af, hvad den færdige antologi vil indeholde: 

Denne antologi er et samarbejde mellem Venø Efterskoles For-
fatter- og Kunstlinje. Sammen med illustrator Line Høstrup har vi 
skabt et kreativt univers, der kobler tekst og billede sammen i små 
historier under emnet “frihed”. 
Men hvad er frihed? Er frihed muligheden for at være dem man er, 
er det superhelte og monstre, eller noget helt tredje? I denne sam-
ling får I et indblik i, hvad vi tænker frihed kan være. Eleverne har 
haft frihed til at vælge medium, mulighed for at fortolke, og i sidste 
ende skabe deres helt egne fortællinger, der spænder helt fra en 
hverdagshistorie på Venø Efterskole, til abstrakte illustrationer af 
tankemønstre. 
Vi håber I vil nyde vores kreative sammensmeltning, lige så meget 
som vi har nydt at lave den.
- Venø Efterskoles Kunst- og Forfatterlinje

Alle elever og ansatte på Venø Efterskole sender de varmeste julehilsner til 
alle læsere af Venø Posten.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

Fotos: Venø Efterskole



6. december kl. 16:00  De ni læsninger i Venø Kirke v/Per Toftdahl

12.-13. dec. Kl. 11-17 Juleåbent, Venø Urtehave, Havstokken 16

13. december  kl. 10:30  Højmesse i Venø Kirke v/Per Toftdahl

20. december  kl. 16:00  Julekoncert i Ny Sal på Venø Efterskole

24. december  kl. 16:00  Julegudstjeneste v/Trine Parbo, Ny Sal på 
  Venø Efterskole (tilmeld. 20/12)

25. december  kl. 11:00  Højmesse i Venø Kirke v/Trine Parbo

26. december  kl. 09:00  Gudstjeneste i Venø Kirke v/Jan Bjerglund

27. december   Ingen gudstjeneste

1. januar  kl. 16:00  Gudstjeneste i Venø Kirke v/Jan Bjerglund

3. januar  kl. 10:30  Højmesse i Venø Kirke v/Trine Parbo

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

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

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

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

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

Yoga: Tirsdage: Hold 1 kl. 17:00 og hold 2 kl. 17:45, i Efterskolens hal

DECEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten januar 
2021 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 22. december

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 arrange-
mentstidspunkt foreligger.

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

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


