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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 Kirsten Yde 
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.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
VAND TIL VIN
Hver gang præsten, Johannes Møllehave, har skullet prædike om vinunderet 
i Kana, så kommer han som regel til at tænke på det, der fandt sted i Valby 
i København, hvor en stor del af menigheden fik kolde fødder, da Jesus-kir-
ken dér skulle indvies i 1891. Det var Carlsberg-bryggeriets ejer, brygger 
Carl Jacobsen, der havde skænket pengene til Jesus-kirken i Valby, og det 
spørgsmål bredte sig da blandt menighedens medlemmer, om man kunne 
bruge en kirke, der var bygget for penge, der var kommet ind på salg af øl? 
Men brygger Jacobsen skrev da højtideligt en erklæring om, at just pengene 
til kirkebyggeriet udelukkende var kommet ind på salg af mineralvand – og 
så var alt godt! Og man kunne gå ind og høre en opbyggelig prædiken – om 
brylluppet i Kana og vinens glæde, som Møllehave tørt tilføjer!

Og mange har i tidens løb våndet sig over, at fortællingen er med som 
prædikentekst. Selv en så stor teolog som Søren Kierkegaard mente, at den 
ikke burde være prædikentekst. Og man kan sammenfattende konkludere, at 
hvis kristne mennesker i tidens løb selv skulle have digtet evangeliet – fx efter 
hvordan man skulle opføre sig som en god kristen – så er det tvivlsomt, om 
historien om brylluppet i Kana ville være med. 

I Jesu samtid var der mange, der nægtede at røre vin. Johannes Døberen 
fx hørte til en gruppe kaldet essæerne, som havde den grundregel, at man 
ikke måtte røre vin. Johannes Døberen var efter alt at dømme afholdsmand. 
Og Jesus siger et sted i evangelierne: ’Først kom Johannes Døberen, han 
hverken spiste eller drak – og I troede ham ikke. Så kom menneskesønnen, 
han både spiser og drikker, og I sagde: ”Se, hvilken fråser og dranker, ven 
med både toldere og syndere”.

Jesus har altså ikke fornægtet vinen, men hvis man nu tror, at det er det, 
der er vinunderets budskab, så tror jeg, vi går galt i byen. Budskabet er ikke 
primært at fremhæve og lovprise vinens glæde i sig selv, men vin skal forstås 
som et tegn.

På engelsk hedder ånd spirit, på latin spiritus, og når vi i kirken taler 
om Helligånden, så hedder den på latin Spiritus Sanctus, så i selve ordets 
oprindelse er der slægtskab til den virkning, som vin kan skabe. Og vi ved fra 
den kristne trosbekendelse, at Jesus Kristus blev undfanget ved Helligånden, 
hvilket betyder, at hver gang han optræder, så er Helligånden på spil. 
Således også ved brylluppet i Kana. Kristus er den, der som undfanget ved 
Helligånden, elsker menneskene, og den, der elsker menneskene, må også 
elske deres glæde. Derfor forvandler han vand til vin, så glæden kan blive 
ved. 

Og det er evangeliet, det mageløse, det uforlignelige, det uovertrufne, 
det glædelige, det forvandlende, at når man elsker andre menneskers glæde, 
når man tør det, når man har modet til det, så kan det finde sted ganske 
uden brug af vin, men det har samme virkning som vin! At dele andre men-
neskers glæde just med disse andre mennesker selv, det har samme virkning 
som fremragende vin. Ja, virkningen er nær ved at overgå god vin, for det 
fremhæves i teksten, at skafferen syntes, at den vin, Jesus tilvejebragte, det 
var så absolut den bedste!
/ Per Mikkelsen
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VENØ  SOGN
KEND DIN PLADS…
I den nye film ”Før frosten” af Michael Noer beordrer degnen i et lille  
lollandsk samfund i midten af 1800-tallet bonden Jens - spillet af Jesper  
Christensen - til at rykke tilbage til kirkens næstbagerste række, efter at Jens 
har måttet sælge en ko. Han er dalet i det lille samfunds hierarki. 

Det er muligt, som historikeren Martin Wangsgaard Jürgensen (MWJ) 
gør, at Martin Luther indirekte var arkitekten bag den hierarkiske opdeling. 
Tilbage i 1544 holdt Luther en tale ved indvielsen af slotskirken i Torgau, 
hvor han fremhævede, at fyrsten skulle sidde forrest i kirken. Ifølge MWJ 
”ligger det indvævet i lutherdommen, at kirkerummet skal afspejle samfun-
det. Når tankerne hos Luther bliver omsat i landsbykirkerne, bliver den et 
instrument til social kontrol, hvor alle bliver indpasset meget nøje efter det 
lokale hierarki i sognet”.

Det har sikkert også været tilfældet i Venø Kirke, hvilket stolegavlene 
på nordsiden vidner om. De er fra o. 1600 og har ikke kun været til pynt. 
Ejerinitialerne fortæller, hvilken person, der havde sin siddeplads her, samt 
hvor man har været i sognets hierarki. Jordbesiddelse, tdr. hartkorn og antal 
høveder har bl.a. ligget til grund for denne placering. Når man døde, gav 
det sig selv. Men man kunne bevæge sig op og ned i hierarkiet. Op fx ved 
giftermål, ned fx som bonden Jens i filmen, der er tvunget til at sælge en ko. 
Derfor findes på nordvæggen flere lag kalkninger, hvor maleren er blevet 
hidkaldt og har lavet opdateringer af ejerinitialerne. Den, som fremstår nu, 
er 1686 med et slut D, der fortæller, at det var kvindesiden. Med ejerinitialer 
har man dog ikke haft ”skøde” på bænken. Ikke noget man kunne købe 
sig til. Det var bænken, man blev tildelt efter sin placering i hierarkiet. En 
undtagelse kunne være herskabsbænkene mod øst, der var 185 cm høje 
(mod vest 164 cm). Vi ved ikke, hvornår de blev overkalkede i Venø Kirke. 
Men ens placering på stolebænkene har været vigtig helt op i 1800-tallet, 
især på landet.

Kirkegængere i dag sætter sig ikke på de øverste bænke, hvis det ikke er 
nødvendigt. De fylder kirken op nedefra. Man vil ikke føre sig frem. Det er 
også en måde at kende sin plads på.

Fastelavnsfest
Der er fastelavnsfest på Venø Efterskole søndag den 3. marts kl. 15:00 
efter gudstjenesten. Den foregår i den nye hal. Derfor strømpesokker eller 
indesko. Man må godt være påklædt/udklædt. Vi slår katten af tønden. Der 
er sanglege, og så spiser vi selvfølgelig fastelavnsboller. Alle er velkomne!

Himmelske dage på heden 
Den 30. maj til 2. juni i Herning om tro, samfund og folkelighed. Bliv inspire-
ret på himmelskedage.dk.

Venø Kirke har i den anledning planlagt messefald den 30. maj.

/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
MÅLERAFLÆSNING OG FORBRUGERANSVAR
Det er nu tid til den årlige opkrævning fra Venø 
Vandværk og alle forbrugere burde have modtaget 
årsopgørelsen, som denne gang dækker 14 måneder 
i stedet for normalt 12 måneder. Det betyder, at det 
opkrævede beløb er noget højere, end det plejer at være. Alle de nye fjernaf-
læste målere blev aflæst pr. 31. december ved at køre en tur rundt på Venø 
i bil med en særlig modtager. Det foregik ganske let og er noget nemmere 
end den ”gamle” metode med aflæsningskort.

Hvert år i forbindelse med den årlige aflæsning, er der nogle forbrugere, 
som bliver overrasket over forbruget. Vandværket anbefaler, at man regel-
mæssigt aflæser vandmåleren, så man kan fange en eventuel utæthed i tide. 
Man kan fx aflæse vandmåleren hver søndag eller hver den 1. i måneden og 
dermed se om forbruget ændrer sig. De nye vandmålere har nogle alarmer 
indbygget, så man i displayet kan se, om der er en utæthed. Vær særlig 
opmærksom, hvis displayet viser LEAK, hvilket betyder, at vandet ikke har 
stået stille i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. 
Det kan være tegn på en utæt vandhane eller en toiletcisterne, der løber.

Har man været uheldig at have et vandspild pga. en lækage, er der 
mulighed for at få eftergivet en del af vandafgiften, hvis en række betingelser 
er opfyldt. Se nærmere på venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk.

Den enkelte forbruger har ansvaret for vedligeholdelse af alle vandinstal-
lationer på egen grund. Det betyder, at forbrugeren er ansvarlig for jordled-
ningen fra skel til huset inkl. stophanen og for alle installationer i huset. 

Vandværket er udelukkende ansvarlig for selve vandmåleren. Derudover 
er Vandværket ansvarlig for forsyningsledninger og stikledninger ind til skel. 
Se nærmere på illustrationen nedenfor. Det kan derfor anbefales, at man 
overvejer at tegne en stikledningsforsikring og en forsikring for skjult rørska-
de, da man ellers selv må hæfte for eventuelle skader på egen grund.

Er der spørgsmål i forbindelse med målerudskiftningen eller årsopgørel-
sen kan undertegnede kontaktes på tlf. 42 12 58 99 eller vand@venoe.dk.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

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
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DET  SKER
FORMANDENS ”HJØRNE”
At bo på Venø: Når man som jeg er ny på Venø, er der mange indtryk og 
oplevelser, der opleves som om, det er første gang. Frosten på marken, isen 
på fjorden, højvande og meget lavt lavvande. Duften af den friske vind, de 
smukke solopgange og stille afteners måneskin. Lyden af bølger, der rammer 
en stille strand. Vi, der har fundet ”Limfjordens hjerte”, har fundet noget, 
mange bruger hele livet på at jagte: Fred og ro, natur, vind, gode mennesker 
og nærvær. I digtet ”Skærgaardsø” af Knut Hamsun, udtrykker den store for-
fatter, noget af det jeg oplever på Venø, hver dag, hele året. 

Citat: 

”Her var jeg kanske
i Tidens Morgen
som hvid Spirea
en gang at finde.
Jeg kender Duften
igen fra fordum,
jeg skælver midt i
et gammelt Minde.

Mit Øje lukkes,
en fjærn Erindring
har lagt mit Hode
ned til min Skulder.
Saa tætner Natten
ind over Øen,
kun Havet buldrer –
Nirvanas Bulder.”

Hvad med dem, der ønsker at bosætte sig på Venø? Der er ikke mange 
muligheder, dersom man ønsker at købe, bygge eller leje en bolig på øen? 
Vi vil have flere venøbeboere og meget gerne børnefamilier! Hvordan kan 
vi ”lokke” flere hertil? Mange spørgsmål fra mig, og ikke mange svar… Hvad 
med jer, der allerede er bosat på Venø og har boet her i mange år? Har I 
nogle idéer til, hvordan vi kan få flere til at flytte hertil? 

Mandag den 25. februar kl. 19:00 arrangerer VenøBoen og 
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) et møde på Efterskolen. Her vil 
vi blandt andet debattere bosætning, hvordan vi kan få flere aktiviteter hertil 
og andre vigtige ø-temaer. Her fortæller vi også om LAG/FLAG – og de støt-
temuligheder, der ligger her og dels om SaDS og de ting, de arbejder med.

Der vil selvfølgelig blive mulighed for at stille spørgsmål og debattere.
Vi er sammen om at udvikle Venø. Måske er det din stemme, der skal 

fortælle os, i hvilken retning vi skal bevæge os…
/ VenøBoen – Erling Roseth

HJÆLP TIL VENØBOLIG
Som ø-repræsentant har jeg nu allerede fået et par telefonopkald fra udenøs 
mennesker, som påtænker at bosætte sig på Venø.

Når de ringer, har de allerede sat sig ind i øens infrastruktur og ved, det er 
nemt at komme til og fra byen, samt at Struer ligger tæt på. 

De spørger til, om der findes boliger, som kan lejes for en periode, så de 
kan prøve at bo her, inden de beslutter sig for at blive fastboende for alvor. 

 Jeg er bekendt med et par udlejningsboliger, men jeg opfordrer hermed 
venøboere til at give mig besked, såfremt andre har boliger til leje, både til 
små familier eller til enkeltpersoner, så jeg kan videreformidle disse næste 
gang, jeg får en henvendelse. 
/ VenøBoen – Linda Tang Mortensen, ltm@venoe.dk, tlf. 22 90 42 89

ÅBEN Ø DAGE 2019
Dagen er allerede blevet lidt læn-
gere, og vi er på vej mod lysere og 
lunere tider. Det betyder også, at vi 
er på vej mod påsken og vores tra-
ditionelle Åben-ø dage med gratis 
færge fra den 14. til den 22. april. 

Lige som sidste år vil det over-
ordnede tema være ’Kulturdage’ 
for påskens Åben-Ø dage. 

Selvom påsken falder sent 
i år, så må vi hellere begynde 
planlægningen. 

Derfor vil VenøBoens bestyrelse 
gerne høre fra alle, der har idéer til 
og planer for disse dage, så vi kan 
begynde at få et overblik. 

Henvendelse kan ske til  
vb@venoe.dk senest den 28. 
februar.
/ VenøBoen – Erling Roseth

DANMARKS GRØNNESTE LØB
Medaljen til Danmarks Grønneste 
Løb er netop blevet offentliggjort 
på Facebook. 

Løbet finder sted den 8. juni 
- den første dag i Ø-dagene den 
8.-10. juni. 
/ VenøPosten – Red. 



6

DET  SKER
SAMMENSLUTNINGEN AF 
DANSKE SMÅØER  
OG LAG SMÅØERNE
Som formanden for VenøBoen, 
Erling Roseth, inviterer til på side 
6, så får Venø besøg af ledelsen af de to foreninger i slutningen af februar.

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), er en snart 45-årig for-
ening, der er talerør for 27 danske småøer, der har mellem 10 og 1000 ind-
byggere. SaDS har siden sin etablering formået at opbygge et tillidsforhold til 
landspolitikerne, der har ført til forbedrede rammer for udvikling af øerne.  

Størst betydning har SaDS haft for færgefarten til øerne, men også emner 
som turisme og bosætning har stået højt på foreningens dagsorden. Det har 
ført til resultater til glæde for øerne og deres hjemstedskommuner. 

Sammen med den anden forening, LAG Småøerne, er der i efteråret 
igangsat et bosætningsprojekt, som skal give seks øer konkrete løsninger og 
øvrige øer, herunder Venø, idéer til fremme af bosætning. 

LAG Småøerne er en forening, hvor den enkelte øbo (gratis) kan blive 
medlem. Formålet med LAG Småøerne er at støtte initiativer fra øforeninger 
og øvirksomheder, der skaber udvikling og arbejdspladser. 

Venøs foreninger og virksomheder har gennem tiden haft glæde af 
foreningens virke, senest med midler til saunaen på Venø Havn. Midlerne, 
der stilles til rådighed stammer fra EU’s regional fond.

Læs mere om de to foreninger og deres virke på henholdsvis  
danske-smaaoer.dk og lag-smaaoerne.dk. 

På mødet den 25. februar bliver der mulighed for at ”komme tættere 
på” de to foreninger – og ikke mindst deres repræsentanter, der er gode og 
erfarne folk at kende.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Sammenslutningen af Danske Småøer
 Formand  Næstformand Sekretariatsleder
 Dorthe Winther Ove L. Axelsen Lise Thillemann Sørensen

LAG Småøerne
 Formand  Koordinator
 Søren Noes  Morten Priesholm

Færgetrafik 
i december

 2018 2017
Passagerer ............ 13.346 .....13.662
Personbiler ...............7.310 ....... 7.750
Busser ........................... 348 ...........330
Lastbiler ..........................80 ...........106
Gods (tons) ....................47 ...........126
Cykler...............................82 ............. 58
Campingvogne .............. 0 ................0
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DET  SKER
NYT LIV I HAVNEHUSET
Fra april og seks måneder frem tager Carsten Nørager, Vigen 1 (Venø Gl. 
Skole), fat både som forpagter af Venø Havnekiosk og som havnefoged.

”Det er havnekioskens beliggenhed, der har givet mig lysten til opgaven”, 
fortæller Carsten.

”Efter min opfattelse, så er beliggenheden unik, og jeg glæder mig til 
livet på havnen sammen med havnens sejlende gæster, øvrige turister og så 
venøboerne, der har lyst til en forfriskning, et let måltid og en god snak.

Venø har igennem nogle år haft udenøs forpagtere. Det bliver godt for 
øens gæster og venøboerne, at kiosken får en forankring hos en fastboende 
med tid og lyst. 

VenøPosten vender tilbage med nyt om kiosken, åbningstider og varepro-
gram, når Carsten har det klar. Foreløbig kan vi glæde os over, at alle møder 
”åbne døre” på havnen, når de kommer til Venø. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

INDVIELSE AF VENØ FITNESSLOKALE
Fredag den 1. februar kl. 16:00 inviterer vi venøboere og efterskoleelever 
til indvielse af Venø Fitnesslokale. Vi byder på lidt til ganen og vores sponso-
rer vil være til stede og overrække os pengene.

Indvielsen foregår naturligvis i selve lokalet. Vi glæder os til at se rigtig 
mange. 

Tilmelding til Fitness kan stadigvæk ske til Anne Thusgaard - se januar- 
udgaven af VenøPosten. Spørgsmål angående fitness kan sendes til  
gif@venoe.dk eller til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97.

Jens Chr. Brødbæk vil igen give en kort instruktion til fitnessudstyret på 
følgende dage: lørdag den 2. februar kl. 10:00 og tirsdag den 19. 
februar kl. 16:30

Tilmelding til undertegnede eller i opslaget på Facebook.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

NY FOLDER OM VENØ
Folderen: Venø - et besøg værd, 
som tilbydes Venøs gæster gen-
nem bl.a. kassetterne i færgehuset 
på Kleppen har fået ny opsætning 
og tilrettet indhold. Folderen er 
lavet på dansk, engelsk og tysk. 

På VenøBoens generalfor-
samling i efteråret foreslog Inge 
Baggesen, Havstokken 22D, at 
folderen blev gjort mere læsevenlig 
for turisterne. Den idé er nu 
indarbejdet. Folderen er vedlagt 
februarudgaven af VenøPosten.

Forslag til forbedringer af den 
eller den øvrige gæsteinformation 
er velkommen - send en mail til 
vp@venoe.dk.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Carsten Nørager

A T T R A K T I O N E R

36. Udsigt, Sæler

35. Fuglereservat Nørskov Vig, 
Nørskovvej, naturstyrelsen.dk

34. Venø kartofler & lam, Nørskov, 
Nørskovvej 15, venoe-kartofler.dk

33. Udsigt, Venøborg, Nørskovvej 7

32. Venøborg (lejrskole), Nørskovvej 7, 
venoborg.dk

31. Udsigt, Vejsbjerg, Havstokken

30. Udsigt, Hylbjerg, Nørskovvej

29. Mindesten, Birtheline Jensen

28. Venø Efterskole, Nørskovvej 8,  venoe-efterskole.dk

26. Venø Galleri, Tangvej 1, venoe-billedvaerksted.dk

25. Badestrand, Venø Havn

24. Venø Kro, Havstokken 22, venoekro.dk

21. Havnehuset, Venø Havn

20. Venø Havn, venoehavn.dk

19. Venøsund gl. færge (udstilling), Venø Gl. Havn, venoesund.dk

18. Venø Klit Camping, Klitten 10, venoecamping.dk

13. Skovtur, Klitten 1

12. Venø Kirke, Klitten 1B, venoe.dk

11. Mindesten, Emma Jacobsen

9. Firbjergsande (lejrskole), Sønderskovvej 12, fdf.dk

8. Badestrand, Østre Strand, Sønderskovvej

6. Venø Seafood , Sønderskovvej 20, venoeseafood.dk

5. Venøsund Fisk og Skaldyr, Sønderskovvej 20, fishlab.dk

3. Udsigt, Ørbjerg, Sønderskovvej 

1. Venø Færgefart, Sønderskovvej 26, venoefaergefart.dk

T O I L E T T E R

22. Havnehuset, Venø Havn

17. Venø Klit Camping, Klitten 10

15. Kapelbygning, Klitten 1

7. Østre Strand, Sønderskovvej 

2. Venø færgeleje, Sønderskovvej 26

H J E R T E S T A R T E R

16. Ved Børnehuset, Lønningen 2

14. Cykelskuret v/Venø Efterskole,   
Nørskovvej 8

Der findes hjertestartere i alle Venø busser

O V E R N A T N I N G

27. Venø Bed & Breakfast, Tangvej 1

23. Venø Havnehotel, Havstokken 12

16. Venø Børne- og Ungdomshus, Lønningen

10. Sønderriis, Vigen

4. Lille Hotel Venø, Sønderskovvej 9
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Foto: Tage Jepsen
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DET  SKER
FRISØR FØRST – BEBOER NÆST
Tidligere i år kunne Dagbladet – Holstebro-Struer for-
tælle, at Annette Hylleberg åbner frisørsalon på Riisvej 
24. Annette og hendes mand Jørn Madsen har brugt 
de seneste måneder til at indrette et tidligere værksted 
til salon.

Annette og Jørn har overtaget Ellen Hyllebergs 
hus (Ellen var Annettes mor). Huset er ikke kun til 
salonbrug, men på sigt også som bolig for familien. 
”Huset i Struer skal sælges først”, fortæller Annette til 
VenøPosten.

Annettes salon åbner den 1. februar kl. 9:00 og har derefter normalt 
åbent torsdage fra kl. 12:00-20:00 og fredage fra 9:00-17:00. Bliver der 
behov for mere, så finder Annette og hendes kunder ud af det, fortæller hun.  
Den formelle kontakt til Frisør Hylleberg, Venø er på tlf. 30 25 90 79.

Den 23. februar kl. 13:00 er der 
åbningsreception. Annette og hendes 
familie håber på at se rigtig mange 
venøboere ved den lejlighed. 

”Den 23. februar er den dato, hvor 
min mor døde sidste år, så det giver 
god mening, at det er den dato, der 
er reception i hendes hus, som nu er 
vores”, siger Annette. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

MAD OG FILM
Sæt kryds i kalenderen den 22. februar kl. 18:00, hvor der er mad og film 
i Børnehuset. 
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth

KONCERT MED KLAVERTRIO 
Søndag den 24. februar kl. 15:15 på Nørskov.

Årets første koncert er en trio med Anne-Marie Meineche på klaver og to 
unge japanske violinister på 8 og 17 år; Miyabi og Aoi Tomioka. De to talent-
fulde piger har arbejdet musikalsk sammen med Anne-Marie Meineche siden 
de kom til Danmark for seks år siden. Det bliver spændende at høre de to 
talenter spille Bach og Schubert. Billedet viser den yngste af pigerne, Miyabi. 

Anne-Marie Meiniche havde vi fornøjelsen af at høre spille her i 2016 med 
to musikere fra Aarhus Symfoniorkester i trioen 2+1. 

Vel mødt til koncert denne søndag eftermiddag, hvor den årlige general-
forsamling vil blive afholdt efter koncerten. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

Privatfotos

Pressefoto

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
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GENERALFORSAMLINGER
VENØ MUSIK
Generalforsamling afholdes søndag den 24. 
februar umiddelbart efter koncerten. Foreningen 
er vært ved et let traktement. Alle er velkomne.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Beretning
3. Regnskab 2018 v/kassereren
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen. På valg er Axel Steenkjær, Ester Sagen, Lilly Møller 

og Per Mikkelsen. 
6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor
8. Drøftelse af program og aktiviteter 
9. Eventuelt.

/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

VENØ HAVN 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 
Venø Havn tirsdag den 12. marts kl. 19:30 i 
Havnehuset.

Generalforsamlingen gennemføres med 
dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 
4. Behandling af evt. indkomne forslag 
5. Godkendelse af budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne og sendes 
senest den 5. marts til formand Ulf Ipsen, Nørskovvej 4a, Venø,  
ulfipsen@hotmail.com.
/ Venø Havn – Ulf Ipsen

VENØSUND FÆRGELAUG
Husk at vi afholder ordinær generalforsamling 
tirsdag den 19. februar kl. 19:15 i Havne- 
huset på Venø Havn. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den  
5. februar.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR

• • • •

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 holder åbent mod forudbestilling  
af selskaber. Kontakt os venligst for 

nærmere information. 

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

VenøPostens fotograf begav sig ud i blæsevejret på årets første dag, og fangede dette billede af 

Venø Færgen. / Red. 

OMTALE MANGLER 
I VenøPostens januarudgave var der en meget flot beretning om den nye 
styrmand på VenøFærgen. Meget fin præsentation. 

Ligeså har man ofte før bragt fine interviews, hvor nye beboere på øen 
bliver præsenteret.

Det undrer mig bare en hel del: Hvorfor er der kun nogle af tilflytterne, 
der findes værdige til bladets spalter, mens andre, som flytter til Venø, åben-
bart er ganske ligegyldige?
/ Ole Tang Sørensen, Strømmen 5 

Redaktionen svarer:

Velkommen til Venø
Ligesom alle andre fastboende på Venø, så vil VenøPosten hellere end gerne 
være med til at byde tilflyttere velkommen. Vi vender tilbage i martsudgaven 
med en præsentation. 

Vi opfordrer til, at nye beboere der ikke er kontaktet af VenøBoen giver 
os et praj, da vi jo ikke har eller skal have adgang til Folkeregisteroplysninger. 
Vær dog opmærksom på, at der er tilflyttere, som ikke ønsker omtale – de 
slipper naturligvis.

Tak til Ole for henvendelsen – og på gensyn til marts.
/ VenøPosten – Red. 

INGEN RIGTIGE!
VenøPostens nytårskonkurren-
ce, hvor læserne skulle lokalisere 
Venø-vinduer, var vanskelig. Om 
fotografen Preben Friis havde dril-
let for meget – eller om læserne 
ikke ville på opdagelse i de vejr- 
triste nytårsdage, ved vi ikke.

Der var ingen rigtige løsninger 
(løsningen vises nedenfor), så 
vi har trukket lod mellem de få 
indkomne svar, og vinderen blev 
Søren Hindkjær, der snart vil få 
årets chokoladepræmie udleveret.

Vi ønsker vores læsere bedre 
held med næste års konkurrence.
/ VenøPosten – Red.

Campingpladsen Kimmingen 6

Klitten 8 Lønningen 18

Revlen 2 Riisvej 1

Riisvej 13 Strømmen 1

Strømmen 14 Sønderskovvej 16

Sønderskovvej 12 Vigen 5

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
X FOR FORFATTERAFTEN I MAJ
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 2. maj kl. 19:30, hvor 
vores lokale Venøforfatter Lotte Lykke Frederiksen vil fortæller om sin nye 
roman ”Familien Ifraeems blå øjne”. Mere info følger i apriludgaven af Venø-
Posten.
/ Foredragsgruppen – Kirsten Jensen

BOGANMELDELSE: FAMILIEN IFRAEEMS BLÅ ØJNE
Bogen er en slægtsroman, der bl.a. handler om konflikter, svigt og brud i 
familien. Den handler om de to søstre Naadia og Adelina, som både elsker 
og hader hinanden. Den handler også om Hanne fra Varde og Wadee fra 
Pakistan, som er deres forældre. Desuden hører vi om Adaabe, farmoderen, 
som er god til at fortælle historier, som både Adelina og Naadias datter Signe 
elsker at høre på.

Naadia og Adelina bryder med hinanden, og Naadia ser heller ikke 
faderen Wadee i lange perioder af sit liv. 

Adelina forsøger at tale alle til fornuft uden større held, og pigernes 
uenighed om deres mor får fatale følger. 

Bogen er skrevet fra alle fem hovedpersoners perspektiv. Historien udspil-
ler sig flere forskellige steder både i Danmark og i Pakistan. Den går desuden 
for hvert kapitel både frem og tilbage i tiden.

Det er ikke en bog, som er letlæst. Den kræver, at læseren får godt styr på 
personerne, på tidsperspektivet, og hvor historien foregår lige nu, for at få 
ordentlig fat i handlingen. 

Jeg giver den tre stjerner ud af fem. 
/ Linda Tang Mortensen, Strømmen 8

Ø-PASSET UDVIKLES FORTSAT
Landdistriktspuljen har netop bevilget midler til forbed-
ringer og videreudvikling af Ø-Passet. Bevillingen er 
givet til projektet, der gennemføres af Landdistrikternes 
Fællesråd, der har overtaget formidlingsopgaverne i for-
bindelse med passet fra Sammenslutningen af Danske 
Småøer.

Ø-Passet har været og vil dermed fortsat være en af 
mest succesfulde initiativer, der er taget for at fremme 
turismen på både småøerne og ”de lidt større”.
/ VenøPosten – Red.

Familien Ifraeems blå øjne

af Lotte Lykke Frederiksen
Forlag: Mellemgaard
ISBN13: 9788793724402
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1. februar kl. 16:00 Indvielse af Venø Fitnesslokale, Efterskolens hal

3. februar  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

10. februar  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

17. februar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

19. februar kl. 19:15 Venøsund: Generalforsamling i Havnehuset

22. februar kl. 18:00 Mad og film i Børnehuset

23. februar kl. 13:00 Åbningsreception, Frisør Hylleberg, Riisvej 24

24. februar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Toftdahl 

24. februar kl. 15:15 Venø Musik: Klavertrio-koncert på Nørskov 
  - herefter afholdes generalforsamling

25. februar kl. 19:00 VenøBoen afholder beboermøde på Venø  
  Efterskole med deltagelse af Sammenslutningen 
  af Danske Småøer og LAG Småøerne

26. februar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

28. februar  Frist for input til Åben Ø dage

3. marts kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

3. marts kl. 15:00 Fastelavnsfest, Venø Efterskole

Badminton, GIF: Mandage kl. 20:15, Hallen, Venø Efterskole 

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

FEBRUAR

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

den 22. februar

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 martsudgave er hos vores 
læsere den 27. februar.

/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen


