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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
AT GÅ MOD LYSET
Januar 2021 – puha aldrig har vi nok været så glade for at tage afsked med 
et år. ”Der var gået virus i 2020” laver nogen humor med, som om året er 
en computer og nu i 2021 har vi endelig fået installeret et antivirusprogram. 
Eller, der synes i hvert fald lys forude. Et lys der kan hjælpe os med at holde 
modet oppe. Det trænger vi til.

”Gå mod lyset”. Det er ikke noget dårligt råd. Har man sit fokus på det 
lyse, er livet lettere, selvom tiderne er svære. ”Gå mod lyset” sagde min bror 
til min far for en måned siden. Nogle af jer ved, at jeg mistede min far i 
slutningen af november, at det er derfor jeg ikke har været at finde i kirken 
flere søndage. 

Når man tager afsked, sådan definitivt med nogen eller noget, som vi har 
gjort det med 2020, og som vi gør, når nogen af betydning forsvinder ud af 
vores liv, så sætter det ofte gang i refleksionerne. Hvad gav det forgange år 
os? Var det kun mørke? Eller kunne det være, at vi også fik noget med os, der 
var lyst? Positivt? Selv synes jeg det forgange år har lært mig mere end noget 
andet år. Alle andre år kommer til at flyde sammen, men 2020 står stærkt 
og vil nok forblive stærkt i erindringen også fremover. Det vil stå som en 
vanskelig tid, men måske kunne vi flytte blikket lidt og se, hvor var lyset, i det 
mørke? Jeg har lært om både lys og mørke af 2020.

I den periode, hvor min far lå på sygehuset, overnattede jeg nogle gange 
på en madras på stuegulvet i hans hjem i Sønderjylland, så behøvede jeg ikke 
køre den lange vej hjem samme dag. En nat hvor jeg lå der, skrev jeg hans 
begravelsestale inde i mit hoved. Jeg skrev talen til ham, som om det var 
ham, der skulle høre den. Talen blev digt-agtig og hvert vers sluttede med 
ordene ”Nærmere Gud til dig”. Sådan som salmen lyder.

Min far troede ikke sådan rigtig på Gud. Han kaldte sig selv agnostiker og 
talte om, at han lagde det med Gud på hylden for uopklarede sager. 

Men mit billede, der på stuegulvet var, at han nu var nærmere Gud. Ikke 
fordi Gud ikke altid er nær, men fordi Gud på en eller anden måde synes 
nærmere, når kamp og strid lægger sig og sårbarheden i stedet får plads. Og 
ja han blev sårbar til sidst. Kampen lagde sig, der mens han lå på sygehuset. 
Jeg tror måske aldrig jeg har mødt ham på en finere måde, i hvert fald 
ikke siden min barndom. I mine øjne var billedet sørgmodigt men smukt: 
”Nærmere Gud til dig - far.” 

Hvad nu, hvis vi stopper den kamp vi har haft med 2020, hvad nu hvis 
vi stopper striden? De fleste af os har kæmpet imod, hvad året bød på, men 
hvad nu, hvis vi stopper og i stedet tager imod? Tager imod det, der var lyst? 
Så ville der måske lyde et ”Nærmere Gud” også til dig? Til os alle? 

Afsked skubber os ofte til at reflektere. Hvad lærte du af 2020? Hvor så du 
lyset? Og Gud?

Min far blev spredt over havet på Skagens spids. Min bror og jeg tog 
turen dertil, spredte asken i havet, og da vi så bevægede os tilbage langs 
strandkanten, tændte fyrtårnet. Det havde ikke været tændt før, og det lyste 
kun et minut, så var det væk igen. ”Vi går mod lyset” sagde min bror. ”Ja” 
sagde jeg, ”vi går mod lyset!”
/ Trine Parbo



3

VENØ  SOGN

De 9 læsninger – med konfirmandbidrag 

EN SVÆR TID MED STORE BESLUTNINGER
Menighedsrådet ventede med spænding på Kirkeminister Joy Mogensens 
udmelding i forhold til afholdelse af gudstjenester i kirken i forbindelse med 
den nye nedlukning af landet. Vi havde nok håbet, at kirkerne var blevet 
lukket ligesom i foråret af den simple grund, at vi gerne vil passe på vores 
menighed og ikke mindst det dygtige personale, der betjener Venø Kirke.

Vi almindelige kirkegængere har et valg. Vi kan blive hjemme, hvis vi ikke 
ønsker at udsætte os selv for evt. smitte. Det valg har vores personale ikke.

Lillejuleaftensdag udsendte myndighederne ny meddelelse om 
begrænsninger i tjenesternes gennemførelse, Kirkeministeren, biskopperne 
og forskellige kirkelige organisationer valgte herefter at opfordre til aflysning 
af gudstjenester frem til og med den 3. januar. Venø Menighedsråd valgte 
at følge anbefalingen. Det betyder, at første ordinære gudstjeneste i 2021 i 
Venø Kirke bliver søndag den 10. januar kl. 10:30. 

Menighedsrådet vil kort efter den 3. januar orientere om eventuelle 
særlige foranstaltninger i forbindelse med de kommende kirkelige tjenester.
/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Foto: Jan Bendix

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
afriis.venoe@gmail.com

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

Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette 
Haahr og Per Noesgaard.

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

Foto: Erling Roseth

http://venoe.dk
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DET  SKETE
Formandens hjørne

NYVALGT BESTYRELSE  
KONSTITUERER SIG
VenøBoen har nu afholdt første møde i  
den nye femmands bestyrelse, valgt ved 
generalforsamlingen den 25. november.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
- Formand og ø-repræsentant: Annette Friis
- Kasserer og færgekontakt: Søren Lang Hindkjær
- Sekretær: Bodil Anker-Møller
- Medlem: Mette Haahr
- Medlem: Per Noesgaard

Mødet handlede primært om at få orienteret de nye bestyrelsesmedlemmer 
om igangværende og kommende projekter samt at få opgaverne prioriteret.

En vigtig og spændende opgave er en mulig etablering af Venø 
Naturpark på sydøen, ligesom vi også er meget optaget af, hvad der sker 
omkring øens havn og kiosk. Vores natur og havn skal være attraktiv og 
“levende” til glæde for øens turister, venøboere og efterskoleelever.

Projektet Seniorbofællesskab er også en vigtig opgave, som vi har stor 
opbakning til blandt ansatte og politikere i Struer Kommune. Vi arbejder sta-
dig på at få en boligforening til at stå for byggeriet. Lykkes det ikke er næste 
skridt, at vi arbejder på muligheden for en privat bygherre samt etablering af 
egen boligforening. 

Godt nytår! 
/ VenøBoen – Annette Friis

DJÆVLEN I DETALJEN
Overskriften henviser til VenøPostens forside og konkurrencen her ved års-
skiftet 2020/21.

VenøPostens fotograf, Christian 
Dehnfeld Mortensen, har med kameraet 
over skulderen været på ø-vandring. På 
turen fandt han små detaljer og steder, 
som han fik lyst til ”at skyde”. Tak for det.

Nu er det op til konkurrencelystne 
læsere at genfinde stederne og på det 
indlagte Venø-kort markere dem med 
forsidens fotonumre.

Udfyldes kortet rigtigt og afleveres 
det senest den 15. januar i Havnehusets 
postkasse, så deltager man i lodtræknin-
gen om en æske chokolade.

Vi ønsker læserne godt nytår - og 
god tur uanset vejrliget. 
/ VenøPosten – Red.
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BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 14 
Pris: kr. 2.195.000 
Boligareal: 120 m2 

 - Klitten 7  
Pris: kr. 1.195.000 
Boligareal: 150 m2 (1991) 

 - Klitten 12  
Pris: kr. 795.000 
Boligareal: 75 m2 (1928) 

 - Riisvej 8  
Pris: kr. 1.295.000 
Boligareal: 170 m2 (1980) 

 - Strømmen 8  
Pris: kr. 1.795.000 
Boligareal: 161 m2 (1999) 

Se nærmere på: edc.dk. 

/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk
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Venøsund hilser på sit “barnebarn” på dets jubilæumsdag den 7. august 2020 

FÆRGELAUGET I JUBILÆUMSÅRET 2021
Venøsund Færgelaug kan fejre 10 års jubilæum i 
det nye år, og det fejres i august. Allerede på den 
planlagte generalforsamling, der indkaldes til her, 
bliver der mulighed for at give Færgelauget nogle gode ord og ønsker med 
på Venøsunds videre sørejse. Den ordinære generalforsamling afholdes den 
25. februar kl. 19:15 i Havnehusets Café & Kiosk. Dagsordenen i overens-
stemmelse med vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år godkendt af bestyrelsen
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesformand - i lige år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 i lige år og 2 i ulige år
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt.

Lige nu ligger Venøsund trygt i Venø Havn med julelysene tændt på træet 
på det lille styrehus. Oliefyret er tændt og holder installationerne i maskin-
rummet og styrehuset tørre. Venøboerne holder et vågent øje med, om der 
er landstrøm, og om fortøjningerne er i orden. Tak for det. På den måde er vi 
godt forberedte på kommende storme og oversvømmelser på havnen.

Vi har et godt samarbejde med Destination Limfjorden og Lydens By. 
Der er fin adgang til at booke færgen til de faste sejlture på Destination 
Limfjorden og vores hjemmeside www.venøsund.dk. Send en sms eller 
ring på tlf. 20 53 80 51 eller mail til info@venoesund.dk, hvis færgen ønskes 
reserveret til et privat arrangement.

På bestyrelsens vegne ønskes et godt nytår!
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen  
(bearbejdet efter aftale, Red.)

Arkivfoto: Venøsund Færgelaug

”UD I DET BLÅ”
Venø Rejser har for kort tid siden 
udsendt program for 2021 med 
masser af spændende forslag til 
ture inden- og udenlands og til 
dagsture. 

Gæsterne kan komme vidt 
omkring også uden at ane, hvor 
turene går hen. Det bestemmer 
chaufføren på nogle af dagturene. 

For de, der ikke vover det eks-
periment, så er der ture til nogle af 
vores kolleger (Fur og Mandø) og 
til de lidt større (Sjælland-Fyn-Læsø-
Samsø-Ærø-Lolland-Falster-Møn).

For de eventyrlystne, så er 
der blomsterrejser, kanoture, 
Passionsspil osv. På www.venorej-
ser.dk findes alle mulighederne.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Venø Bussen
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Berit Arberg Sauer døde den 27. november, 63 år gammel

ET UTROLIGT RART OG VENLIGT MENNESKE
Berit var et utroligt rart og venligt menneske, som jeg glæder mig over, at 
have fået lov til at møde og lære at kende. Hun var altid glad og smilende og 
klar til en snak, når vi mødtes på vejen.

Berit er opvokset på Sjælland og forestillede sig for år tilbage ikke, at hun 
skulle flytte mere vestpå end til Aarhus, hvor hun boede sammen med sin 
Jens, mens hun gennemførte psykologistudiet. Men i et fællesskab må begge 
parter give sig lidt, for at få tingene til at tilpasse sig, så det blev sådan, at 
Berit en stor del af sit voksenliv kom til at bo i Holstebro og siden år 2016 på 
Venø.

Berits leder, kollegaer og gamle studieskammerater omtaler Berit med stor 
respekt for hendes faglige kompetencer, faglige stolthed og et stort og hjer-
teligt engagement i arbejdet med børn, der på den ene eller anden måde, 
har det svært. Berit kunne være meget stædig og holde på sine argumenter, 
hvis det var til de sårbares ve og vel, aldrig for egen vindings skyld.

Berits store interesser var at læse gode romaner og komme på rejser, og 
inden hver rejse blev rejsemålets kultur og historie studeret til bunds.

Berit og Jens rejste to gange til Sri Lanka for at hente deres to børn, Anne 
og Jesper. Berit var en meget omsorgsfuld mor, der bl.a. varmede et hånd-
klæde i tørretumbleren, mens børnene var i bad, så de kunne blive tørret 
med et lunt håndklæde. Berit var, med rette, rigtig stolt af sine børn og af de 
to børnebørn, Frederikke og August på 4 år og 4 måneder.

De seneste to år var Berit engageret i VenøBoens bestyrelse, begge år 
som sekretær, og dette med stor flid og interesse, og selvom hun i foråret 
blev ramt af alvorlig sygdom, fik det hende ikke til at opgive denne post.

Berit havde en ukuelig optimisme. Hun var overbevist om, at hun nok 
skulle overvinde sygdommen igen, som hun havde gjort for år tilbage. Sådan 
skulle det desværre ikke være. Berit måtte opgive kampen og døde på Skejby 
Sygehus den 27. november.
/ Annette Friis, Kimingen 6

Dorthe Sauer – tilføjer om sin svigerinde:

ET ELSKET FAMILIEMEDLEM OG EN GOD VENINDE
Det er med stor sorg, at familien alt for tidligt mistede et elsket familiemedlem 
og for mig en rigtig god veninde. Berit var et stort familiemenneske. Berit 
var i stand til at give og målrette en opmærksomhed til sine familiemedlem-
mer, så den passede til hver enkelt. På hendes stille og rolige facon var Berit 
den kærlige og omsorgsfulde kone, mor, mormor og svigermor og ingen 
var i tvivl om hendes kærlighed. Den øvrige familie og vennerne nød godt af 
Berits empatiske evner og interesse for sine medmennesker. Hun var især en 
rigtig god og lyttende samtalepartner.

Vi vil savne Berit SÅ MEGET. Ære være Berits minde!
/ Dorte Sauer, Havstokken 10B (forkortet efter aftale, Red.)

Privatfoto

TAK
Kære venøboere
Hjertelig tak for jeres opmærksom-
hed i forbindelse med Berits bisæt-
telse. 

Blomster, donationer til 
Kræftens Bekæmpelse og jeres 
varme tanker var med til at gøre 
vores sidste farvel smukt. 
/Jesper, Anne, Peter, Frederikke, 
August og Jens Sauer, Kimingen 8
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VENØ-AMBASSADØRKORPSET ER PARAT
Med inspiration fra Struer-Egnens Turistforening og Lydens By har fem 
venøboere etableret en gruppe, der i 2021 tilbyder Venøs gæster guidede 
rundvisninger med fortællinger om Venøs historie, natur og seværdigheder. 
Eksempler er: Havnen, færgerne, kirken, kroen, Efterskolen, foreningslivet, 
ø-samfundet, erhverv m.m.

Gruppen består af: Grethe Munk- Andersen, Per Vestergaard, Aase 
og Mogens Askanius og Bjarne Tingkær Sørensen. Gruppen har gennem 
egne oplevelser/erfaringer, indsamlede breve, avisartikler og fotos skabt 
grundlaget for korpsets fortællinger om Venø under temaet: Venø – en ø i 
Limfjorden.

Interesserede venøboere og gæster kan bestille guidede ture gennem 
Destination Limfjorden (www.destinationlimfjorden.dk) eller direkte hos 
guiden, som tilpasser til bestillerens ønsker. Afhængig af opgavens omfang 
betaler gæsterne pr. deltager. Indtægterne går ubeskåret til øens foreninger 
på skift.

Hver tirsdag i ugerne 26 til og med 31 er der allerede planlagt fortæl-
linger, som interesserede kan melde sig til.

Blandt sommerens arrangementer er fx ”Ø-Hop” for 48 autocampister, 
som vil opleve Venø over et tre-dages ophold med fortællinger om historie, 
erhverv, natur, fjord og færge. Selskabet ”hopper” videre til Fur og Livø. 
Projektet omfatter stop på Venø Efterskole, Nørskov, Venø Seafood, 
Sønderskov, lejrskolerne, Kirken, Venøsund, havnen, Venø Kro, Nørskov Vig 
og Venøsund Færgelaug.
/ Ambassadørkorpset – Bjarne Tingkjær Sørensen  
(bearbejdet efter aftale, Red.) 

STRUER GUIDEN
Struer-Egnens Turistforening sam-
ler hvert år alle områdets oplevel-
sesmuligheder, som de er kendte 
ved årsskiftet. Venø har sin egen 
dobbeltside, hvor Venøs mulighe-
der er omtalt, sponsoreret af Venøs 
aktører.

I guiden samles også datoer for 
gennemførelsen af enkeltarrange-
menter. Guiden udgives på dansk, 
engelsk og tysk og findes sammen 
med øvrige Venø informationsma-
terialer og Ø-pas i færgehuset på 
Kleppen.
/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto: Jan Bendix
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KYSTPLANLÆGGER
I de senere år har vandstandene omkring Venø givet venøboere anledning 
til bekymring. Højvande og storme har varslet om mulige oversvømmelser og 
skrænters skred rundt på øen. For få år siden måtte Struer Kommune rykke 
ud, da skrænter på Sønderskovvej var truede og vandstanden usædvanlig 
høj langs dele af Havstokken.

I december udgav Kystdirektoratet en landsdækkende kortlægning af de 
risici, som kystområderne rundt om i Danmark er udsat for i de kommende 
100 år i forbindelse med klimaændringer.

Kortlægningen tjener som værktøj for de enkelte kommuner og vejleder 
om mulige indsatser til håndtering af oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

De vestlige Limfjordskommuner er netop gået sammen om at planlægge 
ændrede forhold i Thyborønområdet, så vandstandsproblemer kan bremses 
allerede ved fjordens åbning ud imod Vesterhavet.

Læs mere om emnet på www.kystplanlægger.dk.
/ VenøPosten – Red.

HØJHASTIGHEDSFORBINDELSER OG VENØ
Lige før jul vedtog Folketinget Finansloven for 2021. Den åbner for nye 
muligheder i den såkaldte ”Bredbåndspulje”, som støtter etableringen af høj-
hastighedsforbindelser i områder med dårlige forbindelser.

På Venø er der områder, hvor der hverken er ordentlig mobildækning 
eller forbindelse via telefonkablerne.

I disse tider, hvor en del arbejder hjemmefra, har venøboere konstateret 
behov for forbedringer i adgangen til internettet.

Støtte til etablering af højhastighedsforbindelser fra Bredbåndspuljen for-
udsætter, at beboere, med behov for det, finder sammen og søger midler fra 
puljen. Regelsættet for at få støtten forventes offentliggjort i løbet af foråret.

Udgangspunkt for støtten er Energistyrelsens oversigt over de aktuelle 
forhold. Den kan findes på www.bredbaandspulje.ens.dk.

VenøBoen er interesseret i at få eventuelle interessetilkendegivelser fra 
venøboere. Kontakt Søren Lang Hindkjær på soeren@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Erling Roseth

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

FEST I GADEN
Med passende afstand kunne 
venøboere fejre rund open-air fød-
selsdag for VenøPostens aldrende 
korrekturlæser, Marianne Peder-
sen, Riisvej 12D. 

VenøPostens fotograf sneg sig 
på klos hold af festens genstand. 
VenøPosten takker for stædig 
indsats for det danske sprog.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik  
i november

 2020 2019
Passagerer ............ 14.712 .....14.994
Personbiler ...............8.800 ....... 8.038
Busser ........................... 238 ...........446
Lastbiler ....................... 130 ...........100
Gods (tons) ................. 106 ............. 53
Cykler............................ 530 ...........170
Campingvogne .............. 8 ................2
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MUSIK SKAL DER TIL
Venø Musik glæder sig til at byde velkommen  
til koncertrækken i 2021. Programmet er klappet 
og klart og følger som indstik i denne udgave af 
VenøPosten.

I 2021 bliver der mulighed for at høre et varieret program med solo 
cello, en blæserkvintet, en firhændig klaverkoncert, ny nordisk folkemusik 
og ægte blues/jazz. Årets første koncert er en Kyndelmissekoncert den 7. 
februar med sang, guitar og orgel i Venø Kirke - et samarbejde med Venø 
Menighedsråd. 

Godt nytår og velkommen til levende musik på Venø i 2021. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

YOGA 2021
Der var stor opbakning til yogaholdet, der begyndte her i 
efteråret. 22 tilmeldte fra begyndelsen. Holdet blev dog  
hurtigt reduceret. Naiyana Kvan lagde friskt ud med hele  
holdet, men da vi skulle rette os efter nye Coronarestrik-
tioner, måtte vi dele det. Det lykkedes os at få Malene Bille Tveiti, der også er 
yogainstruktør, til at tage et hold, og vi gennemførte ”næsten” hele perioden.

Naiyana har besluttet at stoppe som instruktør. Tusind tak til hende for 
den store indsats her i efteråret. Vi håber, hun vender tilbage på et senere 
tidspunkt. Også stor tak til Malene, der hurtigt kunne træde til. Malene har 
lovet at tage et hold igen. Vi har besluttet at vente med at gå i gang til 
februar, og håber det bliver muligt. 

Tid: Tirsdage fra 17:00-18:15 (bemærk udvidet træningstid). Første 
gang er den 2. februar i hallen på Efterskolen. Pris: 500 kr. for 10 gange.

Ønsker du at deltage til februar eller så snart, vi kan komme i gang deref-
ter, så send sms til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 og tilmeld dig. 

GIF ønsker alle medlemmer et rigtigt godt nytår. Vi takker for jeres forstå-
else og tålmodighed i forhold til aflysninger af aktiviteter i 2020.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

MÅLERAFLÆSNING
Det er nu tid til den årlige aflæsning af alle vandvær-
kets vandmålere pr. den 31. december 2020. 

Selve aflæsningen sker ved, at vi kører rundt på 
øen i begyndelsen af januar med en særlig modtager, 
der fjernaflæser alle vandmålerne. Vandværkets forbrugere skal derfor ikke 
gøre noget selv. Det anbefales dog, at man selv aflæser vandmåleren regel-
mæssigt fx hver uge eller måned for dermed at kunne opdage et unormalt 
forbrug i tide fx pga. et utæt rør eller en løbende cisterne.

Selvom der ikke har været frost af betydning endnu denne vinter, anbe-
fales det at alle sommerhuse i vintermånederne enten er opvarmede eller at 
vandet er tømt ud af rørene for at undgå frostsprængninger.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

SÆSONPROGRAM 2021
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DET  SKER
ENERGIFÆLLESSKAB OG -LAGRING PÅ VENØ
Sammen med 5-6 andre europæiske småøer har Venø søgt om midler til at 
gennemføre forprojekt, der undersøger økonomien i at etablere energifælles-
skab og energilagring på Venø. 

Baggrunden er mødet, som Energigruppen afholdt i efteråret, hvor 
Venøs energirådgiver Skafti Halldórsson sammen med Samsø Energiakademi 
orienterede om perspektiver for energiproduktion og lagring.

På mødet drøftedes mulighederne for at betragte Venø som ét produkti-
ons- og forbrugssted gennem fælles forsynings- og oplagringsmulighed.

Struer Kommune har støttet VenøBoens ansøgning, da dens idé under-
støtter Kommunens generelle interesse i at forbedre ressourceudnyttelse og 
gennemføre energibesparelser.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til skafti@proenergi.dk.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth

Debat:

SUNDHED OG SUND FORNUFT
Respekten for retssamfundet og 
folkestyret fik sig et par ordentlige 
kajerystere i 2020. En statsminister 
og en tidligere udlændingeminister 
afslørede, at ordet ”fejl” kan bruges 
til at dække over brud på helt 
grundlæggende principper i vores 
samfund.

Alle er vi underlagt politikeres 
og mediers magt og indflydelse. 
De førstnævnte har vi valgt til 
rollen, de sidstnævnte har vi købt 
og betalt for kritisk at forholde sig 
til de første.

Derfor er det mere end 
bekymrende, når love og regler, 
som skal danne rammen for vores 
demokrati, overhales af hurtige 
beslutninger og sløres af medier-
nes optagethed af underholdning 
og ”frække spørgsmål” til brug for 
egen positionering. 

I de sidste uger af året 
kunne produktion, transport og 
begyndende vaccinationer således 
optage både politikeres og mediers 
”megafoner” – og dække over, at 
både demokrati og folkestyre har 
lidt knæk, som vi, som borgere, skal 
vente år og kommisionsrapporter 
på at få afsløret. Det gavner ikke 
folkesundheden. 

Den enkeltes brug af sund for-
nuft og ordentlighed i omgangen 
med vores medmennesker er et 
godt udgangspunkt i en vanskelig 
tid - også på Venø. 
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 
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NYTÅRSTID ER STATUSTID
Ved nytårstid er der tradition for at gøre status over året der gik. 

I juni måned sagde vi farvel til en farverig flok elever, der desværre ople-
vede at blive ramt af fem ugers nedlukning. Heldigvis fik vi lov at slå dørene 
op til et nyt hold af skønne forventningsfulde elever i august, og som en elev 
sagde for nyligt: Der findes ikke noget bedre sted at være i den her tid end 
på efterskole! Her kan man være sammen med sine kammerater, gå i skole 
selv når folkeskolerne lukker ned, og man kan stort set dyrke de fritidsinteres-
ser, man plejer!

Så status må blive: Venø Efterskole er et godt sted at være og at lære - 
også i et Coronaår!

Den sidste uge inden juleferien har vi også i år anvendt på at planlægge, 
øve, bygge scene, synge og opføre skuespil. Men ulig de sidste to år har vi 
ikke kunnet invitere øboere og forældre til forestilling som en festlig juleaf-
slutning. Den del foregik i år via en streamingkanal ligesom utallige andre 
begivenheder rundt omkring. Det var en skøn uge, der har givet eleverne 
meget at fortælle om hjemme i juleferien.

Venø Efterskole takker alle for godt samarbejde i 2020.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Foto: Venø Efterskole

ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR

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

Foto: Venø Efterskole



10. januar  kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

19. januar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

24. januar  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

31. januar kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

2. februar kl. 17:00 Yoga hold begynder (tilmeld. via sms)

Forudsat myndighedsgodkendelse: 

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 kl. 17:00 i Efterskolens hal (fra 2. februar)

JANUAR

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

den 27. januar

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 3. februar.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen


