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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.broedbaek@gmail.com

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
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com

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
BARNET INDENI OS
Jeg har fået mig sådan en lille yndig alfepige- eller englefigur, som står på mit 
skrivebord.

Grunden til at jeg købte hende, var fordi det var gået op for mig, at jeg 
har sådan en lille pige indeni mig, som jeg nogle gange bliver nødt til at 
passe lidt ekstra på. Og den lille alfepige skal minde mig om det. Hun er 
blevet symbolet på min lille indre pige, og når jeg kigger på hende, så bliver 
jeg helt blød indeni, fordi hun er så yndig. Hende har jeg lyst til at passe på. 
Hende har jeg lyst til at trøste, hvis hun bliver ked af det. Holde om, hvis hun 
bliver bange. Berolige, hvis hun bekymrer sig for meget.

Sådan en lille pige eller dreng har vi alle sammen indeni. Man kan ikke 
nødvendigvis se det på folk, men fordi intet menneske går gennem barn-
dommen uden at opleve en eller anden form for svigt, så ved vi, at der er et 
indre barn. Alle får vi den ene eller anden type knubs i livet, helt fra barnsben 
af. Og når man er et lille barn, så kan man ikke berolige sig selv, det har man 
brug for en voksen til. Det er bare ikke altid, der er nogen voksen til at gøre 
det.

Selvom man er voksen i dag, så findes det lille barn stadig indeni en fra 
barndommens ”svigt”. Det er den side i os, som vi kan finde på at skubbe 
væk og ikke tage alvorligt. Vi kan blive lidt hårde ved os selv, gå i rette med 
os selv, tale dårligt til os selv. Men i virkeligheden er det bare vores lille indre 
dreng eller pige, der beder om at blive passet på, sådan som det ikke blev det 
dengang i barndommen. Hvor ubetydeligt det end kan synes i dag, det der 
skete dengang.

Hvis vi ikke kan få øje på det her lille barn indeni os selv, så kan det også 
være svært at få øje på, at vi kan have brug for en, der kan passe på os. 
At anerkende at vi ikke kan alting selv. At acceptere vores sårbarhed og 
svaghed.

Kan vi ikke det, så er det, at vi gør Gud overflødig.
Og det er der, hvor det er let at gå hen og blive meget hård ved sig selv, 

for hvis du tror, at du skal kunne alting selv og skal være stærk hele tiden, 
hvad sker der så med den lille indre dreng eller pige, som er bange og af 
og til føler sig svag? Jo han bliver skubbet over i et hjørne og bliver en lille 
knude indeni, som hele tiden vil lave ballade. 

Når jeg mærker min lille indre pige, for det er hende jeg mærker, når et 
eller andet går mig på, så forestiller jeg mig, at jeg giver hende et stort trygt 
knus. Og det store knus, jeg giver hende, er Gud der giver mig et stort trygt 
knus. Som jeg passer på min lille indre pige, på samme måde passer Gud på 
os med sin tilstedeværelse.

Vi kan ikke undgå at få knubs i livet, hverken som barn eller voksen, det 
er ikke på den måde Gud passer på os. Men han er der som et knus, der hele 
tiden favner os, og måske kan man begynde at opdage det ved at få øjnene 
op for den lille indre dreng eller pige, der sidder utrygt i sit hjørne og kalder 
på vores opmærksomhed. Hun eller han er siderne i os, der længes efter 
Gud.
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Søndag den 7. november kl. 19:00 afholdes årets allehelgensgudstjene-
ste, hvor vi tænder lys og mindes dem, der er gået bort i årets løb. Det er en 
smuk og højtidelig aften.

Liv i Højskolesangbogen
Menighedsrådet opfordrer alle venøboere til at deltage i arrangementet 
”Liv i Højskolesangbogen” (se omtale andet sted i bladet). Lad os udnytte, at 
afstandskrav og forsamlingsloft er lagt på is, og lad os få gang i fællesskabet 
på Venø igen!

Støttekoncert 
Søndag den 21. november kl. 19:30 giver Jesper Lundgaard koncert i 
Struer Kirke. Koncerten er en støttekoncert til fordel for julehjælpen i Struer 
Provsti samt Lions arbejde med sorggrupper i provstiet. Julehjælpen hjælper 
hvert år mange familier med en kasse med julemad samt gavekort til julega-
ver til børnene i familien. Dorthe Brødbæk sælger billetter til 250 kr. pr. stk. 
Kig forbi Riisvej 4 eller send SMS til tlf. 51 72 15 64, hvis du ønsker en billet.

1. søndag i advent
Søndag den 28. november kl. 10:30 fejrer vi 1. søndag i advent. Traditio-
nen tro inviteres børnene på øen til at bære de nye alterlys ind i kirken. Efter 
gudstjenesten er der julehygge i Børnehuset med gløgg og æbleskiver. Vi 
skal synge nogle af julens skønne sange, og mon ikke undertegnede når at 
komme på en eller anden fælles juleaktivitet.

Orientering og debat om det kirkelige arbejde
Menighedsmøde afholdes søndag den 28. november kl. 12:45 i forlæn-
gelse af julearrangementet i Børnehuset. På mødet orienterer Menighedsrå-
det om regnskab og aktiviteter i det forgange år, ligesom der orienteres og 
opfordres til debat omkring kommende aktiviteter.

Logi den 4. og 5. februar 2022
I forbindelse med menighedsrådsseminar på Venø den 4. og 5. februar 
2022 søger Menighedsrådet privat overnatning til 25-30 menighedsråds-
medlemmer og præster fra andre småøer med kirker. Har du mulighed for at 
stille overnatning til rådighed for en eller flere deltagere i seminaret, kan du 
rette henvendelse til Anette Friis på annette@venoe.dk eller tlf. 21 86 8712. 
Det, man forpligtiger sig til, er at stille en seng til rådighed og bespise delta-
geren med morgenmad den 5. februar.

De grå synger
Onsdag den 1. december kl. 10:00 genopstår et arrangement, som Per 
Toftdahl introducerede venøboerne til - nemlig “De grå synger”. En hyggelig 
stund i kirken med fællessang af salmer fra Salmebogen og 100 Salmer. 

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

 

 

 

SØNDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 19.30 
I STRUER KIRKE 
PRIS KR. 250,- 

OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET TIL JULEHJÆLPEN OG TIL STØTTE FOR SORGGRUPPER FOR  

BØRN OG UNGE I STRUER KOMMUNE. 

STØTTEKONCERT 
FOR JULEHJÆLPEN I STRUER PROVSTI 

Arkivfoto

Uhyggelige, men velsmagende tilbehør til 
kirkekaffe bagt af servicemedarbejderne 
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk.

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
VENØBO, SOM FÆRGENAVIGATØR
VenøPosten har bedt Lise Aggerholm (foto) fortælle om sit nyvalg af uddan-
nelse, som venøboerne kommer til at mærke til. / Red.

Det store spring
Jeg har taget en meget stor beslutning. Jeg har søgt orlov fra mit job og 
tager et meget stort spring ud i det blå (i bogstavelig forstand) og håber på, 
at jeg kan svømme og flyde ovenpå. 

Jeg begynder den 15. november på en helt ny og anderledes uddan-
nelse som færgenavigatør, hvor det forhåbentlig ender ud med, at jeg får 
sønæringsbevis som styrmand af 4. grad med begrænsning, og kan herefter 
mønstre som styrmand på indenrigsfærger under 500 BT. Jeg bliver elev på 
Venø Færgen. 

Jeg glæder mig til den nye uddannelse, som betyder, at jeg skal på fem 
ugers ophold på Marstal Navigationsskole fra den 15. november, herefter 
følger der et halvt års praktik på Venø Færgen, og uddannelsen slutter 
med et halvt år på Marstal Navigationsskole. Brian (Højbjerg) bakker mig 
selvfølgelig 100 % op. Han er begyndt at spille ”Færgemand” med Johnny 
Madsen for mig. Det bliver spændende, men også hårdt især at skulle være 
væk hjemmefra i lange perioder 

Jeg har altid troet, at jeg skulle være folkeskolelærer resten af mit arbejds-
liv, og jeg kommer helt sikkert til at savne ”mine” børn og dejlige kollegaer. 
Men da denne mulighed kom, kunne jeg mærke, at det skulle prøves af – og 
så elsker jeg jo at bo på Venø.

 Jeg ved, at mine kommende kollegaer har en helt anden søfartsbag-
grund, og jeg håber, at jeg kan lære en masse af deres erfaringer.  De har 
beroliget mig med, at ”Det skal du nok lære”. Vi ses på VenøFærgen!
/ Lise Aggerholm, Sønderskovvej 31

VENØBOENS HJØRNE: Idéudveksling og samarbejde
Vi er mange foreninger på Venø og dermed også mange 
venøboere, der yder en frivillig indsats for at holde gang i det 
sociale liv på øen samt medvirker til, at Venø er et rart sted at 
være for både fastboende, sommerhusejere og turister.

For et par år tilbage påtog VenøBoen sig at tage initiativ til en samling af 
repræsentanter fra alle foreninger til et årligt fællesmøde.

Som nævnt i referatet fra VenøBoens generalforsamling, har vi i bestyrel- 
sen valgt at forsøge os med en ny model, hvor vi i stedet inviterer én 
forening ad gangen med til vores bestyrelsesmøder. 

Formålet med mødet er der ikke ændret på. Det er stadig med det formål 
at få en koordinering og et samarbejde omkring prioritering og igangsæt-
telse af projekter og ansøgning af midler hertil.

Vi håber, at foreningerne på Venø vil tage godt imod dette, når vi nu 
løbende i de følgende måneder inviterer én forening ad gangen til et lille 
møde af ca. en times varighed.
/ VenøBoen – Annette Friis

Foto: Jan Bendix

JUL FORUDE
Igen i år er der mulighed for at få 
leveret juletræer og pyntegrønt 
gennem Venø Børne- og Ung-
domshus. Bestil levering gennem 
undertegnede.

Juletræer
Nordmann 100/150 cm ....... 100 kr.
Nordmann 150/200 cm ....... 150 kr. .
Nordmann 200/250 cm ....... 200 kr. .
Rødgran........................................75 kr.

Pyntegrønt
Nordmann 5 kg bundt ............50 kr.
Nobilis 5 kg bundt ....................50 kr.
Fyrtoppe 5 kg bundt ................50 kr.
Silkefyr 2 kg bundt ....................25 kr.

/ Flemming Damgaard,  
Havstokken 22E, tlf. 27 29 66 00
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DET  SKER
JAZZ PÅ PROGRAMMET
Den 14. november kl. 15:15 er der  
igen jazz på Venø - på Nørskov. 

Denne gang er det Chris Tanner 
Trio, som består af australskfødte Chris 
Tanner, klarinet og vokal, Henrik Bay, 
guitar og Jens Kristian Andersen, 
kontrabas. 

Chris Tanner udgav i 2016 den 
fine live-indspilning Young at Heart, 
hvor man kan høre hans letflydende 
improvisationer, hans timing og blues-
inspirerede fraseringer på klarinetten.

Med jazzkoncerten siger Venø Musik 
TAK for i år. Vi vender tilbage med et nyt  
program efter nytår. På gensyn!
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

CORONA-FRI CELLO
Venø Musik havde søndag den 10. 
oktober besøg af cellist Anker Sigfus-
son på Nørskov. Vi glæder os over, at 
vi kunne flytte koncerten, da den var 
ramt af Corona i februar. 

Anker Sigfusson spillede to af de 
seks cellosuiter af J.S. Bach – den 4. og 
den 5. suite.

Kombineret med smukt søndagsvejr 
og gratis færge valgte mange ø-med-
lemmer og gæster at overvære denne 
smukke koncert.
/ Venø Musik – Marianne Pedersen

LIV I HØJSKOLESANGBOGEN 
Sidste frist for tilmelding til fællesspisningen og sang-
aftenen torsdag den 11. november kl. 17:30  
er den 5. november til lone@venoe-efterskole.dk.

Læs mere om arrangementet i den omdelte ”flyer” – 
og på gensyn/-sang.
/ VenøPosten – Red. 

Pressefoto

Foto: Marianne Pedersen

LIV 
i Højskolesangbogen

Den 11. november kl. 17:30
på Venø Efterskole

venoe.dk
facebook.com/VenoeStruer

lydensby.dk

NOVEMBERKULTURAFTEN
Den 19. november kl. 18:00 
gennemføres månedens kultur-
aften i Børnehuset. Programmet er 
som sædvanlig fællesspisning og 
film.

Tilmelding til Erling Roseth på 
tlf. 23 92 29 05 eller Flemming 
Damgaard på tlf. 27 29 66 00 
senest den 16. november.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – 
Erling Roseth

BØRNEFAMILIER – KOM AN
Så er det nu vi skal ha’ gang i  
børnefamilierne på Venø. Vi invite-
rer familier med børn under 18 år 
til fællesspisning fredag den 12. 
november kl. 17:00 i Børnehu-
set. 

Vi begynder med madlavning 
kl. 17:00, så støder man bare til, 
som det passer. Vi spiser ca. kl. 
18:30. Vi voksne skal aftale, om vi 
skal have fællesspisning i 2022.

Ungerne kan spille spil, se 
Disney Sjov – eller bare hygge og 
sludre sammen…

Har I lyst til at være med, så 
send en SMS til mig på  
tlf. 25 46 66 76 senest den 7. 
november. 

På glædeligt gensyn.
/ Vibeke Borbjerggaard, 
Kimingen 4
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DET  SKETE
FREMTIDENS ØER
Partnerskabet bag Årets Ø: Sammenslut-
ningen af Danske Småøer, Landdistrikter-
nes Fællesråd og Forenet Kredit havde 
inviteret øboere til konference på Samsø. 
Formålet var at udveksle idéer til rammer 
for ø-udvikling.

Samsø er ikke noget dårligt sted for den slags tænkning, da øen igennem 
de senere år har været ”laboratorium” ikke mindst for energiudvikling. 

Folketinget har investeret voldsomme midler i afprøvning af energiløs-
ninger på Samsø. Mange er lykkedes og andre har givet indsigt og viden til 
kommende løsninger.

At der er skabt et godt udviklingsmiljø, skyldes ikke mindst lokale ildsjæle 
og dygtig kommunikation, som har skabt fællesskaber på kryds og tværs 
mellem lokale aktører fra landbrug, turisterhverv, håndværkere, kommune 
og mange andre - også internationale. Der er gået sport i at være selvfor-
synet med energi og i øvrigt også at være medejer af forsyningskilderne. 
Andelstankerne slår fortsat igennem.

Konferencen var bygget op om arbejde i mindre grupper, hvor emnerne 
var: Småøerne, hvad skal vi med dem? Bæredygtig ø-turisme, foreningernes 
ildsjæle, ø-fællesskabets turisme, grøn omstilling og crowdfunding.

For Venø var der især idéer, som kan indgå i vores projekt om energi-
omstilling. Mange øer har udfordringer med foreningssamarbejder og 
synergier i den forbindelse, andre med at skabe gode rammer for ildsjæle i 
alle aldre.

Arrangørerne, Partnerskabet, står også for valg af Årets Ø, som øer kan 
ansøge om at blive udvalgte til. Se link:  
https://forenetkredit.dk/skal-jeres-oe-kaares-som-aarets-oe-2022.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Peter Bjerre
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DET  SKER
KRANSE OG JULETRÆER
November måneds tema er inspiration til dekorationer, julepynt og kranse 
og foregår torsdag den 18. november kl. 18:30-21:30 i Venø Børne- og 
Ungdomshus. Kirsten Yde vil guide os i at binde en vinterkrans til døren eller 
en adventskrans. Kirsten giver også inspiration til fremstilling af dekorationer. 
Endvidere vil Laila Hviid instruere i fremstilling af juletræ af rionet. 

Du skal medbringe følgende materialer: Vindseltråd, havesaks og en 
halmkrans. Det vil være fint, hvis du også har fx thuja, buksbom, bær, tang, 
grankogler, hortensia eller, hvad du ellers kan finde i skoven. Vi sørger for 
forskellige typer af gran m.v. Der vil forekomme deltagerbetaling for materia-
ler. Tilmelding til undertegnede senest den 15. november.
/ VUF, Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen, tlf. 21 48 97 37

VUF I FREMTIDEN?
Vi begyndte Venøs Udviklende Fællesskab i juni 2021. 

Ovenpå Corona-nedlukningerne trængte vi til at mødes igen på kryds og 
tværs med aktiviteter for næsten enhver smag. Vi har oplevet rigtig flot og 
tilfredsstillende deltagelse til alle aktiviteter. 

Vi har brug for at høre, om der er stemning for mere VUF – i så fald, 
hvilke aktiviteter, hvor ofte og hvordan får vi vores børn og unge med, så de 
også oplever Venøs fællesskab? Eller er behovet for fælles aktiviteter tilstræk-
keligt i de mange tiltag, som allerede findes på vores ø? 

Giv gerne jeres besyv med – den korteste vej er jo nok mund til mund 
eller på Facebook, men kommentarer her i VenøPosten er også velkomne. 
/ VUF – Alice Frederiksen og Ane Kathrine Thorgård

KREA-AFTEN HOS LIS
Syv kvinder mødtes hos Lis Jensen for at udforske egne kreative evner i kun-
sten kollografi. Det var som at komme tilbage i formningslokalet i 4. klasse og 
mon ikke også Lis kunne dufte savsmuldet igen? 

Dybt koncentrerede, med tungen lige i munden og fingrene smurt ind 
i skolelim, tang og snor fik vi lavet de trykplader, som skulle udgøre vores 
kunstværker, når de næste gang skulle sværtes og trykkes i pressen. 

Vi havde en fornøjelig aften, men var ærlig talt noget skeptiske over egne 
evner udi kolloggrafi og med den dybeste respekt for Lis og hendes impone-
rende talent både for at lave noget smukt og iøjnefaldende kunst, men også 
for at lade syv amatører boltre sig på hendes hjemmebane. 

På trykkeaftenen blev vores skepsis gjort til skamme. Sværte på, sværte 
af og en tur gennem pressen på tykt og fugtigt papir kom små kunstværker 
til syne. Det var helt igennem en fuldstændig fornøjelig og meget lærerig 
oplevelse, Lis gav os mulighed for. 

Og så er det i øvrigt mega-interessant at møde sine naboer og bekendte 
i nye sammenhænge og ikke mindst at opleve oplægsholderen på hjem-
mebane. Det giver en stor indsigt og respekt for de evner, som andre lever af. 
/ VUF – Ane Kathrine Thorgård

Foto: Kirsten Yde

Foto: Ane Kathrine Thorgård

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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DET  SKETE
VENØ VENTER PÅ BREDBÅND
Den 21. oktober blev der indsendt ansøg-
ning om støtte fra Energistyrelsens Bred-
båndspulje til etablering af bredbånd på 
Venø til 38 tilskudsberettigede adresser.  
Der forventes svar på ansøgningen medio december.

Det geografisk sammenhængende projektområde blev til 
sidst justeret ned til 40 adresser, da der var nogle adresser, der 
ikke ønskede at deltage i projektet, og dermed ville de trække 
pointtildelingen ned. Det betød desværre også, at vi måtte 
udelukke et par naboadresser, der gerne ville med. 

Ud af de 40 adresser er der to adresser, der ligger midt i området, som 
ikke ønsker at være med i ansøgningen, selv om de blev tilbudt at deltage 
uden omkostninger, for at projektet kunne få flest mulige point. Trods det får 
projektet forhåbentligt tilstrækkeligt med point til at opnå tilskud.

Der er lavet en såkaldt partnerskabsaftale med Jysk Energi Fibernet A/S 
om at etablere fibernettet på Venø, hvis projektet får tilskud fra Bredbånds-
puljen. TDC var også interesseret i projektet, men da deres egen investering 
var lavere end Jysk Energis, ville projektet ikke få så mange point og dermed 
mindre sandsynlighed for støtte.

Nu venter vi spændt på svaret på ansøgningen i december.
/VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

VÅDE VENØDAGE
Programmet og aktivitetsmulighederne i efterårsferieugen 
var i top. 

Helt det samme kan man ikke sige om vejret. Det blev 
til regn, kuling og ganske få solglimt. Det satte selvfølgelig 
sine spor på antallet af besøg. 

Indtrykkene fra samtaler med Venøs forskellige aktører 
er, at de gæster, som havde valgt Venø til en dagtur, var 
tilfredse både med udbud og øens gæstfrihed.

Som venøboer kan man kun glæde sig over, at øen vil og kan åbne sig 
for gæster udefra. Når opmærksomheden om Geopark Vestjyllands eksistens 
bliver større, vil det formentlig også føre til, at flere udlændinge vil finde vej til 
øen og dens muligheder 
for naturoplevelser.
/ VenøPosten – Red. 

Gæster i Sejlerstuen vælger 

blandt Kirsten Ydes akvareller.
Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

KOM OG LEG 
Venø GIF havde arrangeret “Kom 
og leg”, men tilmeldingen var 
stærkt begrænset og arrangemen-
tet blev formelt aflyst på de sociale 
medier. 

Heldigvis kunne GIF-kassereren 
lukke de mere end 15 ø-gæster, 
der var i sommerhus, ind i hallen. 
De havde læst om arrangementet 
under sommerhusopholdet og fik 
en fin familie formiddag ud af det.
/ VenøPosten – Red.
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DET  SKETE 

Foto: Jan Bendix

”DANSKERNE FINDES I MANGE MODELLER”
Som ordstyrer på VenøBoens og Venø Efterskoles vælgermøde havde Tage 
Jepsen til indledning valgt Ebbe Reich Kløvedals kraftfulde sang med omkvæ-
det:

Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.

”De mange modeller” fik eleverne, venøboerne og fastlandsgæsterne et fint 
indtryk af, da otte repræsentanter fra de opstillede partilister præsenterede 
deres politik og synspunkter på det traditionsrige vælgermøde i Foredrags-
salen på Efterskolen.

Fælles for politikersynspunkterne var ønsket om at drive Struer Kommune 
”bedst muligt”, som selvstændig kommune.

Hvordan det skal gøres i fremtiden, var der vidt forskellige forslag til. 
Under debatten blev der spurgt ind til infrastruktur. Her kom forskellige 

syn på trafik- og bredbåndsforhold frem. Kvaliteten i togforbindelserne blev 
kritiseret – og ønske om forlænget motorvejsforbindelse dukkede også op. 
Kulturen blev omtalt af både politikere og øboere. Hvordan kan ”Lydens By” 
udvikle sig både indholdsmæssigt og decentralt? Er kultur alene en lokal og 
frivillig og/eller er det også en kommunal opgave? Politikerne syntes enige 
om, at den kommunale indsats var på et passende niveau, men ikke om 
prioriteringerne.

Venøboernes interesse for flere bosætningsmuligheder, herunder almene 
boliger, fik sin plads i debatten. En venlig henstilling til det kommende byråd 
om at være behjælpelig med at skabe de nødvendige rammer syntes at blive 
hørt og forstået af kandidaterne.

Tage rundede aftenen af med ”Kære linedanser”. Det bliver der givetvis 
brug for uanset valgresultaterne og sammensætningen af det nye Byråd.
/ VenøPosten – Jan Bendix

TYDELIG TALE OG SKRIFT
Den 16. november er der som 
bekendt Kommunal- og Regions-
valg.

På alle medieplatforme bliver 
vi mindet om begivenheden og 
”lokaldemokratiets fødselsdag”. 

I år sker det under overskriften 
”Stem med – din hverdag er på 
valg”.

Venøboerne kan ikke klage 
over politikerinteressen. På tværs 
af partierne er der opbakning 
til ø-udviklingen, og der lyttes i 
forvaltningen. 

Den personlige stemme er med 
til at forstærke demokratiet. 
/ VenøPosten – Red.

DIN HVERDAG 
ER PÅ VALG

KOMMUNALVALG 16. NOVEMBER
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DET  SKETE
Færgetrafik  
i september

 2021 2020
Passagerer ............ 25.764 .....24.204
Personbiler ............ 13.206 .....12.332
Busser ........................... 502 ...........470
Lastbiler ....................... 258 ...........174
Gods (tons) ..............1.752 ...........206
Cykler.........................1.266 ....... 1.066
Campingvogne ............24 ............. 30

VENØS TILSYNEKOMST  
- EN BRAGENDE SUCCES!
Hele 65 tilhørere - heraf rigtig mange udefra 
- mødte op til foredraget om Venøs tilsyne-
komst i verden, der foregik på Venø Efter-
skole torsdag i efterårsferien. 

De mange fremmødte blev ikke skuffede 
for geolog Johanne Bendix fortalte særdeles 
indsigtsfuldt og veloplagt om Venøs tilblivel-
se. Hele tre gletsjere fra den seneste istid har 
været med til at skabe det Venø, vi kender 
i dag - og dertil kommer mange tusinde års 
erosion og udvikling. Johanne fortalte også, 
at der er flere uafklarede forhold omkring 
Venøs tilblivelse, som kun yderligere under-
søgelser og analyser vil kunne afklare.

Til dem, som med egne øjne gerne vil 
opleve udviklingen anbefalede Johanne 
turen langs Venøborg, hvor man for alvor kan se, hvor specielle klinterne er. 
Derudover er anbefalingen at gå en tur langs vestkysten af Venø, når der har 
været hård storm. Så er klinterne “vasket rene” og man kan for alvor se de 
forskellige jordlag.

Arrangementet var en del af indvielsen af UNESCO Global Geopark 
Vestjylland. Baseret på foredraget på Venø kan det kun anbefales at følge 
Geoparkens aktiviteter.

En stor tak skal også lyde til Venø Efterskole for endnu en gang at give os 
husly og en særlig tak til Tage Jepsen, der sørgede for at teknikken ikke brød 
helt sammen.

Foredragsgruppen vender stærkt tilbage i 2022. Allerede nu kan det 
afsløres, at vi har spændende ting på programmet.
/ Foredragsgruppen – Anders Vandsø Pedersen

1 
 

Foto: Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22D  
Pris: kr. 895.000 
Boligareal: 120 m2 

 - Lønningen 7  
Pris: kr. 895.000 
Boligareal: 73 m2 

Se mere 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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DET  SKER
ENERGIVISIONER FOR VENØ?
Venøs medvirken i projektet: The Clean 
Energy Transition Agenda har nået ny fase. 

På beboermødet i september kom der 
idéer til energiomstilling på bordene i Havnehuset. Siden da 
har projektgruppen indsamlet og struktureret data om Venøs 
aktuelle status på energiområdet, som er videreformidlet til 
EU-rådgiverne. Samtidig har gruppen konkretiseret mulige 
visioner for omstilling, der bygger på de indsamlede ønsker og 
forestillinger. 

Torsdag den 18. november kl. 19:30 i Havnehuset inviterer projektet 
til dialog om og videreudvikling af visionerne og orientering om de indsam-
lede energidata.

”Smart Grid – Venø”. For at opnå energiomstilling og udnytte den 
vedvarende energi, der produceres på Venø, er det muligt at implementere 
et Smart Grid. Det sikrer, at den energi, øen producerer, også bruges på øen. 

Venø bliver mindre afhængig af energi fra fastlandet, og alene høje for-
brugsperioder vil nødvendiggøre energiforsyning fra fastlandet. ”Smart Grid 
– Venø” medvirker til mere balanceret energiforbrug gennem et intelligent 
elnet, der sikrer, at strømforbruget sker på de tidspunkter, hvor der også pro-
duceres vedvarende energi. Et Smart Grid kan omfatte hele øen og fx alene 
havnen. I den forbindelse kan der implementeres vedvarende energikilder, 
der uanset installationssted bidrager til forsyningen af hele Venø.

”Smart Grid - Venø Havn” sikrer, at sejlerne kan oplade egne bådbatterier 
med vedvarende energi samtidig med, at energiforbruget afbalanceres. 
Den vedvarende energi kan sikres af solceller, husstandsvindmøller og bat-
teribank til lagring.

”Venø færgen – El”. Venø Færgefart og Struer Kommune er i gang 
med undersøgelse af mulighederne for at konvertere energiforbrug fra 
diesel til strøm. Konverteringen følges af etablering af en batteribank, som 
færgen kan lade fra. Via ”Smart Grid – Venø” kan venøboerne benytte 
batteribanken.

Andre omstillinger. Venø Seafood og Venø Efterskole overvejer ved-
varende energiløsninger. Venø Seafood ser muligheder i solceller og Venø 
Efterskole i udskiftning af det gamle 
pillefyr med solceller, varmepumpe 
og batteribank.

På mødet den 18. november 
håber projektet, at interesserede 
venøboere vil teste og forbedre 
visionerne, så projektet leverer 
bidrag til det videre planlægnings-
arbejde hos energi- og økonomi-
eksperterne i EU.
/ VenøBoen og ProEnergi  
– Jan Bendix og Chanita Simonsen

NYT ANSIGT PÅ FÆRGEN
De fleste venøboere kan formentlig 
genkende manden på billedet efter 
en eller flere ture med Venø Fær-
gen i den sidste del af oktober. 

Peder Muff Nielsen er navnet 
på ”vores” nye færgemand, som 
venligt og bestemt vil lede os i de 
rette baner, når vi ikke selv kan 
finde ud af det.

Peder kommer til Venøover-
farten efter 25 års fiskeri på 
Vesterhavet efter rejer, tobis og alle 
de andre ”frugter”, der kan og må 
hentes i land. 

Peder er 41 år og bosiddende 
i Hvide Sande, hvor både Venø 
Færgen er ”født” og en del af 
færgemedarbejderne også er 
”hjemmehørende”. 

Velkommen til Peder og på 
mange gensyn.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
LANDDISTRIKTSKONFERENCEN 2021
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek var vært for den årlige kon-
ference, hvor bl.a. Linda Tang var inviteret til at præsentere projektet: Venø 
Cykler. Det er et af de mange projekter, der har fået glæde af de nationale og 
EU-midler, der er til rådighed til udvikling i landdistrikterne.

Ministeren åbnede konferencen med at orientere om Regeringens politik 
for at skabe ”Et sammenhængende Danmark”. Senere deltog han i en debat 
om landdistrikternes rolle i samfundsudviklingen.  

Programmet bød på flere eksempler på lokale initiativer for at fremme 
udviklingen i landdistrikterne. Blandt dem var etablering af købmænd, som vi 
her i området kender fra Hjerm. 

Årets landdistriktspris tilfaldt ”BIS’koppen” i Bisserup, der er et kulturhus 
og købmand etableret af den lokale købmands mand og kone.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

VENØ CYKLER PÅ PROJEKTBØRS 
Jeg blev af VenøBoen spurgt, om jeg ville deltage i projektbørs på Land-
distriktskonferencen for at fortælle om vores støttede projekt med flere cykler 
og færre biler på Venø. 

Projektbørsen bestod af flere forskellige støttede projekter fra hele landet. 
Lige fra beboerforeningen i Idom Råsted, som har lavet projekt med bytte-
børs og fællesskabskultur til Region Midtjyllands ”årets landsby” og deres 
hjemmeside om landsbyviden. 

Der ligger rigtig megen viden og mulighed for sparring rundt om i land-
distrikterne og Landdistriktskonferencen er en måde, hvorpå denne viden 
kan blive delt og komme ud blandt andre. 

Jeg repræsenterede Venø og delte til flere interesserede lyttere vores 
viden om, hvordan man ved fælles hjælp, frivillig opbakning, engageret 
arbejde og ø-støtte kan få en lille udlejningsvirksomhed i gang til stor glæde 
og gavn for turister og den grønne omstilling. 

I juli måned var der især rift om cyklerne, så gratis færge for gående hjalp 
med til, at der kom knapt så mange biler med turister til Venø, men flere 
brugte i stedet penge på at leje en cykel eller to.
/ Linda Tang – Strømmen 5 

Linda i aktion! Foto: Jan Bendix

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

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.

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

http://venoe.dk
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DET  SKETE
TRAVLT FORENINGSÅR
VenøBoen kunne byde velkommen til den ordinære general-
forsamling, og ca. 20 veloplagte venøboere og sommerhus-
ejere deltog. Marianne Petersen blev valgt til at lede slagets 
gang, hvilket hun gjorde med sædvanlig ro og klar tale.

Så var det tid for formandens beretning, som nedenfor bliver nævnt 
i punkter. Mere information om emnerne kan læses i diverse indslag i 
VenøPosten igennem det forløbne år: Lokalområdeudvalget - Samarbejde 
med Venø Festival - Cykeludlejning - Cykelskur - Åben Ø i påsken - Senior-
bofællesskab - Nye tilflyttere og sommerhusejere - Venø Naturpark 
- Bosætningsgruppen - Bredbånd - Energifællesskab - Naturlegeplads - Gratis 
Færge evaluering - ny lystavle ved færgen - Høringssvar Havplanen - 
Cykelprojektet med på landdistriktskonference - Åben Ø i efterårsferien 
- SaDS afholder Menighedsrådsseminar den 4. og 5. februar 2022. Der 
opfordres til at tage imod deltagere til en enkelt overnatning inkl. morgen-
mad - Vælgermøde den 25. oktober.

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne Søren Hindkjær meddele, at vi nu 
er oppe på 212 medlemmer af VenøBoen. Årets overskud blev kr. 10.828,62, 
hvilket primært skyldes øget medlemstal og portobesparelse, idet vi ikke læn-
gere udsender VenøPosten med fodpost. Egenkapitalen ved regnskabsårets 
afslutning var kr. 61.458,24. Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændring - kan ses i sin helhed 
i VenøPostens oktoberudgave. Der blev udtrykt bekymring for, at der ikke 
var et max. antal på bestyrelsesmedlemmer. En lille diskussion blev taget 
om, hvorvidt vi kunne ændre i forslaget og godkende det med det samme. 
Bestyrelsen valgte at trække forslaget tilbage, og komme med et nyt forslag 
på næste generalforsamling. Dermed får alle medlemmer en mulighed for at 
tage stilling til det endelige forslag.

Kontingentet blev vedtaget til at være uændret kr. 125,- pr. medlem. Der 
kom et forslag op om et juniormedlemsskab, hvilket bestyrelsen senere vil 
drøfte. 

Til bestyrelsen blev Søren Hindkjær og Annette Friis genvalgt, mens Per 
Mikkelsen blev nyvalgt. Som suppleant blev Jan Bendix genvalgt og Mette 
Haunstrup Larsen nyvalgt. Ryan Jensen blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen blev spurgt om holdning til samarbejde foreningerne imellem 
på øen. Hertil kunne bestyrelsen svare, at vi har valgt at afprøve en model, 
hvor vi på skift indbyder 1-2 medlemmer fra de andre foreningers bestyrelse, 
til at deltage i vores bestyrelsesmøde for idéudveksling og samarbejde.

Stor tak til Bodil Anker-Møller for arbejdet i bestyrelsen de seneste to år, 
bl.a. som sekretær. Mødet sluttede med kaffe og Berliner Pfannkuchen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Annette Friis - formand og ø-repræsentant
Søren Lang Hindkjær - kasserer
Ann Mette Haahr - sekretær
Per Noesgaard - færgekontakt
Per Mikkelsen

/ VenøBoen – Annette Friis

BØRNEHUSET FORBEDRET
På den Coronaforsinkede general-
forsamling i Venø Børne- og Ung-
domshus kunne formand Flem-
ming Damgaard i sin beretning 
orientere om ombygning af toi-
let- og badeforhold, der forbedrer 
udlejningsmulighederne til mindre 
familiegrupper.

Foreningsåret har givet 
begrænsede aktivitetsmuligheder. 
Heldigvis er der nu igen gang i 
brugen af huset til kulturaftner, 
læseklub osv. 

Bestyrelsen forventer, at Struers 
børnehaver igen benytter hus og 
område til ”udeture”. Her vil den 
planlagte opstilling af to shelters 
forhåbentlig også lokke brugere til.

Regnskabet for 2020 viste et 
underskud på kr. 8.192, der skyldes 
de gennemførte forbedringsopga-
ver. Egenkapitalen er solid og på 
kr. 535.830.

Generalforsamlingen genvalgte 
bestyrelsen, suppleant og revisor.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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HAVEN PÅ VENØ
ET ÆBLE OM DAGEN
Måske husker du scenen fra filmen Forrest 
Gump, hvor den nye soldaterkammerat Bubba 
opremser alle de retter, han kender, der indehol-
der rejer. Det er rigtig mange. 

Samme øvelse kan man prøve at gøre med 
æbler. Den liste er også ret lang. Æbletærte, 
æblegrød, æblesuppe, æbleflæsk, æblekage, 
bagte æbler, osv. osv. Æblet er simpelthen en 
af de mest brugbare frugter, vi kan dyrke. Og 
kender du måske nogen, der ikke kan lide et frisk 
sprødt æble? 

Men vil man høste, så må man så. Eller i dette tilfælde plante et podet 
æbletræ for at sikre, at man får en spiselig sort. Et frøsået æble er som en 
lottokupon – kun de færreste får den store gevinst. Til gengæld går der men-
nesker på arbejde hver dag for at skabe nye sunde sorter, som måske bliver 
de nye favoritter; mere smagfulde og mere modstandsdygtige. 

Det tager en del år at udvikle en ny sort og endnu nogle år, inden den 
kommer i handelen. En af mine nye favoritter er et norsk udviklet æble 
opkaldt efter Ritt Bjerregård. Rødt, saftigt og smager bedst lige plukket fra 
træet, hvor æblerne sidder godt fast også i blæsevejr.  

De rigtigt nørdede æbleentusiaster kan sortsbestemme æblet ud fra både 
udseende og smag. Jeg bøjer mig i støvet i respekt og ønsker, at jeg selv om 
mange år har udviklet sådan en fantastisk evne. 

På min mark står ca. 15 forskellige æbletræer, i min private have står 7 
andre sorter. Jeg bør altså være dækket ind, når de ellers begynder at give 
afkast. Alligevel tænker jeg ret tit på, hvor og hvilket æbletræ, jeg snart skal 
plante. Jeg tror ikke, jeg kan få nok æbler. For æbler er en vigtig bestanddel 
i mange af urtehavens produkter, og min nye 14 liters saftpresser er også ret 
sulten efter at lave Venø-most. Indtil jeg bliver selvforsynende, er det godt 
med gode venner. Mine æblepushere bor på Riisvej 4. I deres læfyldte have 
dyrkes flere forskellige sorter med forskellige egenskaber, og jeg føler mig rig, 
når jeg cykler hjem med kurven fyldt af usprøjtede danske æbler. 

I direkte strid saltholdig vestenvind klarer de færreste sorter sig. Men med 
en mur, lidt læ og en udvalgt sort er det muligt også for venøboere at dyrke 
æbler. Hos mine naboer Mette og Flemming står det flotteste espalierede 
æbletræ op af en sydmur kun 200 meter fra Limfjordens salte vind. 

Lad os plante øen til med æbletræer – til glæde for bierne, insekterne, 
vildtet og til at fylde vores kurve og maver og tærter af usprøjtet frugt. Lad os 
vælte os i Venø æbler og lad os se, hvor mange æbleretter vi sammen kan nå 
op på. 

Hos ”De Gamle Sorter” finder du en rigtig æblemand. Han bor lige i 
nærheden og hjælper gerne med at finde et æbletræ, der kan trives godt 
hos dig. Måske bliver du fristet til at købe to eller tre. Det skal du ikke være 
ked af – æbletræer kan man aldrig få for mange af. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård
(På fotoet ses Belle de Boskoop madæbler fra Dorthe og Jens Christian Brødbæks have).

Foto: Ane Kathrine Thorgård

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

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 for selskaber.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 

eller info@venoekro.dk  
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

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

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Gratis entre til haven.

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38
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EFTERÅRSGLIMT
1000 tak til alle jer, der slog dørene op til Venø Kaffe den 5. oktober. Elever-
ne oplevede stor gæstfrihed rundt omkring og vil bare gerne vide, hvornår  
I skal mødes igen! Fantastisk hyggelig aften.

Derfor håber vi, at I allerede har sat kryds i kalenderen den 11. 
november, hvor vi arrangerer Liv i Højskolesangbogen sammen med 
Menighedsrådet. Husk tilmelding senest den 5. november til  
lone@venoe-efterskole.dk. 

Venø Camp
Oktober måned har også budt på den årlige Venø Camp med ca. 60 delta-
gere i aldersgruppen 12-15 år. Rigtig mange af gæsterne er allerede meldt 
ind på skolen til de kommende år - andre er bare nysgerrige på efterskolelivet 
eller benytter muligheden for en weekend med spænding.

Valg og praktik
Det forestående valg i november betyder, at der i disse uger arrangeres 
vælgermøder rundt om i det ganske land. Den 25. oktober deltog elever og 
øboere i et fælles vælgermøde i Fællessalen. Eleverne vil i den kommende 
tid have yderligere to dages undervisning med fokus på politik og det kom-
mende valg.

Nye medarbejdere i køkkenet
I sommer valgte Vibeke, skolens køkkenleder gennem mange år, at prøve 
kræfter med nye udfordringer.

Den 1. august begyndte skolens nye køkkenleder, Trine Risom Madsen. 
Trine bor med mand og børn ved Spøttrup.

Trine har mange års erfaring som køkkenleder, mens Efterskolen som 
arbejdsplads er nyt land. Vi glæder os over, at Trine er kommet rigtig godt i 
gang i køkkenet og trives med samværet med ansatte og elever.

I køkkenet kan du også møde Anni Juhl Jørgensen, der også har mange 
års erfaring som ernæringsassistent. Anni har bl.a. tidligere været på Bøvling 
Efterskole. Anni bor lige på den anden side af Venø Sund og er blandt andet 
aktiv hos Sø-Spejderne i Struer.

Praktikant
Den 1. november begynder Christian  
Søndergaard i sin 4. års praktik på Eftersko-
len. Christian skal indgå i undervisningen i 
10. klasse samt i de øvrige opgaver, en efter-
skolelærer har. Christian skal i dele af perio-
den bo hos Alice på Havstokken 1.

/ Venø Efterskole – Lone Nørrum

Arkivfoto: Jan Bendix

Arkivfoto: Venø Efterskole



7. november  kl. 19:00 Allehelgensgudstjeneste v/Trine Parbo

11. november kl. 17:30 Liv i højskolesangbogen, Venø Efterskole  
  (tilmeld. 5/11)

12. november  kl. 17:00 Fællesspisning for børnefamilier, Børnehuset 
  (tilmeld. 7/11)

14. november kl. 15:15 Jazzkoncert med Chris Tanner Trio, Nørskov

18. november kl. 18:30 VUF: Vi laver dekorationer, Børnehuset  
  (tilmeld. 15/11)

18. november kl. 19:30 Energivisioner for Venø, Havnehuset

19. november kl. 18:00 Kulturaften i Børnehuset (tilmeld. 16/11)

21. november  kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

21. november  kl. 12:00 Menighedsrådmøde hos Marianne Pedersen

28. november  kl. 10:30 Familiegudstjeneste 1. søndag i advent.

28. november  kl. 11:30 Julehygge med gløgg og æbleskiver i børnehuset

28. november  kl. 12:45 Menighedsmøde, Børnehuset

1. december  kl. 10:00 De grå synger, Venø Kirke

Badminton: Mandage kl. 16:45-17:45 og 20:15-21:15, Efterskolens hal

Billard: Mandage kl. 14:00-16:00, Nørskov 

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

Glad motion: Onsdage kl. 17:15 i Efterskolens hal

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

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

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

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

NOVEMBER

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

den 24. november

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 1. december.

/ VenøPosten – Red.
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