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Venø Kirke — kontakter

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

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

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64,  
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

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

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

VENØ  SOGN
PRÆSTESITUATIONEN
Efter korrespondance og samtale med provst og biskop er der fra biskoppen 
udsendt et udkast til resolution vedrørende ny præst. Det er et kludetæppe, 
der skal strikkes sammen, når flere sogne er involveret heri. Men Menigheds-
rådet finder, at vi er blevet hørt, og der er forståelse for vores ønsker. 

Der er således lagt op til, at der bliver bopælspligt i Præstegården for 
den kommende præst. Det bliver en kvoteordning som nu, således at vi 
forbliver et selvstændigt sogn med eget menighedsråd. Når biskoppen har 
fået høringssvar ind fra de berørte menighedsråd senest den 14. oktober 
stadfæstes/redigeres resolutionsudkastet. Den endelige resolution sendes så 
til Kirkeministeriet og Præsteforeningen. Da der er en barselsperiode, der skal 
afsluttes, kan det bevirke, at stillingen måske først er besat pr. 1. maj 2020.

Præstevikar
Det er lykkedes provsten at ansætte en vikar, Per Toftdahl, indtil da. Dog kun 
på 50 %. Det gør, at vi får fem højmesser inden nytår. Juleaften bliver der 
gudstjeneste kl. 13:00, og det er ved provst Birgitte Krøyer. Julefrokosten 
skulle også være reddet, da gudstjenesten 1. juledag bliver kl. 10:00 ved Per 
Toftdahl. Samtlige gudstjenester kan ses på sogn.dk - Venø Kirke. Derudover 
vil vi blive betjent af Peter Krabbe Larsen og Thorkil Lundberg.

Menighedsrådsvalg 2020
Der er under et år til, at et nyt menighedsråd skal vælges. Allerede nu har 
Menighedsrådet fået meddelelse om, at ét medlem trækker sig. Der hviler en 
stor forpligtelse for sognet, at der kan dannes et helt menighedsråd. Uden 
det - intet selvstændigt sogn.

Høstgudstjeneste/fællesarrangement
Knapt så mange deltog i år. Om det er tilfældigt, eller fordi Per Mikkelsen er 
holdt, vides ikke. Men trods tomme stuer 
i Præstegården, blev det et hyggeligt 
samvær, hvor børnene havde en aktiv 
rolle med at sælge lodder og uddele 
høstgaver.

Der blev betalt kr. 3.450 på 
mobilepay. Penge som går til kirkelige 
og kulturelle aktiviteter på Venø. 
Derudover blev der betalt kr. 450 
kontant eller i kollektbøssen. Beløbet går 
her til Julehjælpen i Struer Provsti.

Foto: Jan Bendix
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. . . 
VenøBoen

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

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 42 12 58 99, 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.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

Hvem skal nyde godt af kollektmidler?
Der har efterhånden ophobet sig et stor beløb beregnet til Julehjælpsordnin-
gen i Struer Provsti. Grunden hertil er, at der stadig ikke er lavet nye vedtæg-
ter, samt at der ikke er lagt en fremtidig strategi for uddeling af midler.

Menighedsrådet agter på det næste møde at finde andre områder, vi kan 
støtte. Alle er velkomne til at komme med forslag til emner, der kunne støttes. 
Skriv evt. forslag med begrundelse til mr@venoe.dk.

Vikar ved Venø Kirke
I den kommende periode, måske indtil den 1. maj, 
hvor vi forventer, at ny præst er ansat, vil Per Toft-
dahl vikariere som præst ved Venø Kirke. Det vil give 
os muligheder for flere højmesser. Per Toftdahl har 
sin første højmesse søndag den 13. oktober.

Per Toftdahl valgte som ung at blive lærer og 
virkede på Thyholm ved Odby Skole. Er cand. pæd. 
i kristendomsuddannelse. I 1996 gik han op til en 
teologisk prøve og blev kaldet til Timring Kirke. Stillingen var på 75 %, og 
derudover var han i et stiftsudvalg for nyreligiøsitet.

I 2003 blev præstestillingen udvidet til Vildbjerg, Nøvling og Tiphede 
kirker indtil 2016. Efter en pause som præst valgte Per Toftdahl i 2019 at 
genoptage arbejdet som præst, og han har vikarieret ved Resen og Humlum 
Kirker.

Vi byder Per Toftdahl velkommen som præst ved Venø Kirke.

/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Jan Bendix

Pressefoto
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DET  SKETE
EN ÆGTE VEN
Sven Helge Petersen var lun, men bag humoren og 
de drillende bemærkninger gemte der sig en alvorlig 
side, en oprigtig interesse for vennernes ve og vel. 
Han gav sig altid tid til en snak.

Sven Helge var manges ven. Han var i høj grad 
børnenes ven og hundenes ven, men også mange 
voksne menneskers ven, og han kunne ikke tage på 
indkøb eller arrangementer i Struer uden at møde 
rigtig mange, han kendte. Børnene i nabolaget og 
vores børnebørn elskede Sven Helge for hans kærlige 
drillerier og ægte interesse – og ja, så var han jo også 
altid gavmild med is, ligesom hundene vidste, at han 
altid havde godbidder i lommen.

Sonja og Sven Helge flyttede til Venø for 15 år siden for at nyde pen- 
sionisttilværelsen på vores skønne ø, og trods en adresse på Havstokken blev 
de selvfølgelig en del af det gode naboskab på Kimingen. I nabolaget så vi 
ofte Sven Helge trave rundt mellem vores huse ganske diskret, og så var det 
op til os, om vi ville invitere indenfor eller komme ud til en snak. Selvom syg-
dommen til sidst gjorde det umuligt at fortsætte, så gjorde han det alligevel, 
nu blot i bil med Sonja ved rettet. Han var jo nødt til at holde øje med, om vi 
bestilte noget. ”Vi skåner jo ikke os selv”, som han sagde.

Sven Helge var i flere år en fast del af trekløveret, der blandt øboer blev 
kaldt Bjørnebanden, som stod sammen om træfældning og kløvning. Senere 
tog Sven Helge gerne med som opbakning. 

Sven Helge døde på Herning sygehus den 14. september 2019 kun 74 år 
gammel og efter ca. 6 måneders hård kamp mod og med kræft. 

Jeg føler et rigtig stort og dybt savn. Jeg har mistet en ægte ven og 
bon-kammerat, som jeg først skulle møde i en moden alder. Et uerstatteligt 
venskab. Tak for alt, Sven Helge.
/ Preben Friis, Kimmingen 6

TAK
Tak til venøboerne for opmærksomheden ved Sven Helges bisættelse. Især 
tak til venner og naboer for omsorg og hjælp under Sven Helges sygdom og 
død.
/ Sonja Petersen, Havstokken 2

Arkivfoto: Preben Friis

Den der lyver

af Ida Jessen
Forlag: Gyldendal
ISBN-13: 9788702082869

Bogen handler om Christian, 
der køber sig en lægeprak-
sis uden hans kone Ninas 
vidende. Christian mener til 
at begynde med, at han er 
havnet et roligt og trygt sted 
i Hvium. Han nægter at se 
kendsgerningerne i øjnene, at 
der i byen er spor af sladder, 
seksuelle hændelser i læge-
praksissen samt en uhyggelig 
fortid. Christian kommer tæt 
på det hele. Desværre svigter 
hans venner ham, og dette får 
fatale konsekvenser for hans 
tid i Hvium. Tre stjerner, da 
bogen er forvirrende og svær 
at få fat i handlingen af. Der er 
mange løse ender, og læseren 
efterlades med rigtig mange 
uafklarede spørgsmål.

Bedømmelse 1-5: 

LÆSEKREDSEN ANBEFALER
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DET  SKER
VENØ STØRSTE ARBEJDSPLADS FYLDER 60
Med Knud og Susanne Overgaard i spidsen kan Venø 
Bussen fejre sit 60 års jubilæum. Jubilæet har igennem 
en stor del af året været synligt på de 27 busser, der 
udgør stammen i virksomheden, der er hjemmehørende 
på Venø.

I en samtale med VenøPosten fortæller Knud om 
udviklingen, siden han for 30 år siden overtog postru-
ten og skolekørslen på Venø. 

I dag tager Venø Bussen sig af mange opgaver. Det 
drejer sig om drift af busruterne i Struer Kommune, 
specialkørsler for børn, unge og ældre samt postruten 
på Venø. 

Fredags-/søndagskørslen til og fra Venø Efterskole 
satte gang i interessen for turistkørsel. I dag tager Venø 
Bussen sig af turist- og rutekørsel, arrangementer for 
foreninger, højskoler, virksomheder og Venø Bussens 
eget rejseprogram. Rejseprogrammet tilbyder rejser 
og ophold med alt betalt for gæsterne fra de stiger på 
bussen, til de er hjemme igen. Gæsterne ”behøver bare 
at have lommepenge med til is”, som Knud fortæller.

Seneste program tilbyder tur til Passionsspillene i 
Oberammergau i 2020, der finder sted hvert tiende år. 
Det har overrasket Knud, at allerede to busafgange er 
solgt på nuværende tidspunkt. 

Selv om Venø Bussen i dag er noget helt andet 

end for 60 år siden, så betyder det meget for Knud 
og Susanne, at Venø Bussen og selskabet bag hører 
hjemme på Venø. Garageanlæg og værksted findes ”i 
Jyllands-afdelingen”, så der kan spares tomme kørsler 
og færgekapacitet. 

Venø Bussen er med til at vise, at der kan drives 
virksomhed på og fra Venø. Fra sin begyndelse for 60 
år siden og forstærket gennem de seneste 30 år har 
Venø Bussen været med til at ”brande” Venø på sine 
ture lokalt og nationalt. Knud ønsker, at Venø Bussen 
skal kendes ved velsoignerede, serviceorienterede 
chauffører, rene busser og præcision.

I dag er mere end 35 med til at sikre driften af Venø 
Bussen. 5-6 af medarbejderne bor på Venø.

For venøboerne er Knud og Susanne et dagligt 
bekendtskab i forbindelse med postomdelingen eller til 
og fra færgen. Gennem alle 30 år har familien deltaget 
aktivt i at gøre Venø kendt for øens gæster og et godt 
sted at bo. Venø Bussen er en uundværlig del af Venø.

Tak og tillykke med de 60 år til Venø Bussen – venø-
boerne ser frem til de næste mange år.

Ved 50 års jubilæet i 2009 udgav VenøPosten et 
tillæg til sin novemberudgave, hvor Knuds og Venø 
Bussens historie blev dokumenteret. Læs det på venoe.
dk: VenøPosten - november 2009, tillæg.
/ VenøPosten – Red.
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VENØ  NATURDAGE
NATURDAGENE  
28.-29. SEPTEMBER
Det blev med blandet vejr, Venø 
kunne byde sine gæster på gratis 
færgeoverfart og oplevelser både 
uden- og indendørs. Her er foto-
glimt fra dagene, som også omfat-
tede forældrebesøg og Efterskoler-
nes Dag på Venø Efterskole. 

Fotos: Erling Roseth og Jan 
Bendix. 
/ VenøPosten – Red.
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DET  SKER
VI SNYDER CYKELTURISTERNE
Det er i hvert fald sådan, at de turister, der for-
venter gratis at kunne låne en driftsikker cykel 
ved færgelejet eller Havnehuset, må tænke. Cyk-
lerne har det med at gå i stykker – og de efterla-
des rundt om på veje og stier. Det kan Venø ikke 
være tjent med. 

Baggrunden er formentlig, at der ikke er 
ejerskab til idéen med det gratis lån og derfor 
heller ikke nogen, der føler sig forpligtet til sikre 
brugsklare cykler.

VenøBoen arbejder for at finde løsninger, 
så vores gæster kan have fornøjelse af cyklerne. 
Antallet af cykelturister er vokset de senere år. Cykelturister kommer på alle 
årstider for at få naturoplevelsen. Den skal vi selvfølgelig kunne tilbyde dem 
på ordentlig vis.
/ VenøPosten – Red.

FARVEL-KAFFE
Med blandede følelser er det nu 
tid for mig at drage videre i livet.

Til december flytter jeg i et hus 
i Glud, en lille by på sydsiden af 
Horsens fjord. Her er det min plan 
at åbne Galleri “Underetagen”, og 
I skal være velkomne til at kigge 
forbi.

Det er med stor taknemlighed 
og glæde, at jeg tænker på min 
tid på den smukke ø og I skønne 
mennesker. 

Derfor vil jeg gerne invitere 
på Farvel-kaffe lørdag den 26. 
oktober fra kl. 14-17, på Venø 
Gl. Skole. I samme anledning vil 
Kirsten Yde udstille sine billeder og jeg mine Livstræer. 
/ Birgitte Østergaard, Venø Gl. Skole

Fotos: Birgitte Østergaard

JULEKROBAL - KRYDS
Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren den 23. november til årets 
julekrobal. I år serveres en ny og 
spændende julemenu. Pris pr per-
son bliver ca. 250 kr. Mere info i 
novemberudgaven af VenøPosten.
/ Venø Kro og Venø GIF  
– Dorte Sauer

Foto: Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6  
Pris: kr. 645.000 
Boligareal: 69 m2 

 - Høfden 5 (ny pris) 
Pris: kr. 1.095.000 
Boligareal: 122 m2 

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

 - Klitten 7 

Se nærmere på: boligone.dk
/ Liselotte Kragh
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10 
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52 
mail: lkr@boligone.dk
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DET  SKER
”NY” MAND OMBORD
Hugo Vestergaard Jensen (66 år) er blevet fast 
afløser på Venø Færgen – og dermed allerede fra 
først i september et kendt ansigt for de mange 
pendlere på morgenafgangene.

Som størstedelen af besætningen, så har Hugo 
også en fortid som fisker. Han var en del af 5-6 
mandsbesætningen på en kutter fra Hanstholm 
frem til 1985. Hugo bor i Østerild med sin kone. 
Deres tre døtre er flyttet hjemmefra og bosat i det 
midt- og nordjyske.

Hugo har sejlet med færger siden 1992, hvor 
han ”mønstrede” genvejsfærgen Feggesund. I 
dag er Hugo afløser ikke alene på Venø-over-
farten, men også på Fur- og Feggesundfærgerne.

Som om det ikke er nok, så kan man som sejlende også møde Hugo, hvis 
ens båd passerer under Vilsundbroen, hvor han indimellem har brovagten 
fra solopgang til nedgang.  

”Venø er et hyggeligt bekendtskab”, kommenterer Hugo om sit nye job.
/ VenøPosten – Jan Bendix

GENERALFORSAMLING OG FEST
Deltagerne i sommerens Venø Festival, venøbo-
ere og billetkøbere i øvrigt er inviteret til general-
forsamling og efterfølgende fest den 12. okto-
ber. 

Klik ind på facebook.com/VENOFestival, hvor 
praktiske oplysninger og tilmeldingslink findes.
/ VenøPosten – Red.

SKRØNER
Aften med Jørn Riels skrøner for-
talt af Lena Bjørn torsdag den 3. 
oktober kl. 19:30 på Nørskov. 
Læs mere om aftenen i VenøPo-
stens septemberudgave.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
Ø-TURISME
I september inviterede Landdistrikternes Fællesråd i sam-
arbejde bl.a. med Sammenslutningen af Danske Småøer 
(SaDS) til konference om Ø-turisme. Det skete med bag-
grund i det igangværende projekt, der skal digitalisere 
Ø-passet og forbedre informationer til gæsterne i det dan-
ske ørige.

Projektet søgte inspiration hos mødedeltagerne, men også idéer til gene-
relle forbedringer af turistarbejdet, så det kan styrke aktørernes økonomi. 

Blandt de emner, der kom frem i debatten på konferencen, var behovet 
for bedre information til ø-gæster om, hvad og hvornår der året rundt er 
adgang til steder, oplevelser, indkøb, fortæring osv. Desuden blev viden om 
og brugen af sociale medier fremhævet som ”en mangelvare” på flere øer.

Projektet afsluttes i 2020, hvor 4-5 småøer har fået digitaliseret deres 
informationer og kan stille deres erfaringer til rådighed for andre øer.

SaDS har netop inviteret til netværksseminar den 23. november under 
overskriften: Bliv bedre til at kommunikere. Deltagelse giver mulighed for at 
komme hurtigt i gang. Se danske-smaaoer.dk/nyheder/5638.
/ VenøPosten – Jan Bendix

GIF AKTIVITETSDAG
20-25 børn og voksne var mødt op til aktivitetseftermiddag i 
GIF-regi. Under Jens Christian Brødbæks hensynsfulde ledel-
se blev det til fysisk ”kryds og bolle”, rundbold med frisbee og 
boldtræ, kongespil og volleyball. En opløftende eftermiddag i 
smukt Venøvejr.

En oprindelig plan om at drøfte GIF-aktiviteter blev udskudt til en senere 
lejlighed.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Karl Erik Lørup, TV Midt Vest

SIN EGEN CHEF!
TV MidtVest bragte i august et læn-
gere indslag om Kristian Borbjerg-
gaard og udviklingen af hans egen 
virksomhed, Venø Seafood. Se hele 
indslaget på www.tvmidtvest.dk/
artikel/det-har-vaeret-oplagt-mig-
vaere-min-egen-chef.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan BendixFoto: Jan Bendix
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DET  SKETE
PERLERÆKKEN I LIMFJORDEN
Struer Kommune har i foråret igangsat 
et projekt med det formål at skabe en 
helhedsplan for Kommunens kystnære 
områder. Idéen er at skabe sammen-
hæng i udviklingen af bl.a. Kommunens 
mindre limfjordshavne. Det drejer sig 
om havnene på Jegindø, Tambohuse, 
Humlum, Oddesund og Venø.

Det er en idé, der passer fint med 
de planer, som ”Venø - fortsat i udvikling” har arbejdet med, og som senest 
er udkrystalliseret i idéoplæg til ”Havnebåndet”, der for tiden er ved at blive 
formuleret som projekt.

I september blev Venø Havn besøgt af Mads Bay Møller og to kolleger 
fra arkitektvirksomheden Labland, der arbejder med at samle, bearbejde 
og komme med forslag til helhedsplanen. Mads fremlagde de tanker, som 
gruppen hidtil har gjort – og som søger at se limfjordshavnene som perler på 
en snor, der danner vandvejen til Struer. Hver havn skal gennem sit særpræg 
være med til at styrke de lokale erhverv, turismen og bosætningen. 

Fra Venø deltog repræsentanter fra Venø Havn, Havnekiosken, 
VenøBoen, Venø Efterskole, Museumsfærgen Venøsund, Venø Seafood og 
Havnebåndsprojektet.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

LIMFJORDEN RUNDT
Så lykkedes det. Sejladsen fra Struer Havn for de store og små træskibe i årets 
”Limfjorden Rundt” foregik i klart solskin og blå himmel. Her er et foto-glimt 
fra en landkrabbe. 
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

”EN ENKEL SANG OM FRIHED” 
– OG NOGLE FLERE..
Carsten Nørager inviterede på 
fredagsbar i september. Det blev 
til en hyggelig aften, hvor han og 
Ole Tang Sørensen sang for og 
leverede guitarspil til udvalgte fæl-
lessange. 

Et fint initiativ og efterfølgende 
et succesfuldt arrangement, som 
fortjener gentagelse. Håber ikke, at 
deltagernes præstationer har taget 
modet fra Carsten og Ole.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
Færgetrafik 
i august

 2019 2018
Passagerer ............ 26.171 .....24.822
Personbiler ............ 11.226 .....10.986
Busser ........................... 456 ...........456
Lastbiler ....................... 140 ...........122
Gods (tons) ....................91 ............. 76
Cykler.........................1.310 ....... 1.342
Campingvogne ............32 ............. 46

JAZZPIANISTEN WILLY EGMOSE PÅ VENØ
Willy Egmose Trio spiller søndag den 27.  
oktober kl. 15:15 på Venø Efterskole. 

Sidst Willy Egmose gæstede Venø var til 
en solnedgangsmusik i sommeren 2018, og her kom der 105 tilhørere! I 
forventning om en lignende tilslutning har vi i Venø Musik besluttet at lade 
koncerten finde sted i store sal på Efterskolen. 

Willy Egmose er inspireret af de store amerikanske jazzlegender Fats 
Waller, Duke Ellington, Count Basie, Erroll Garner og ikke mindst Oscar 
Peterson, og til koncerten ledsages han af sine faste to medspillere, bassisten 
Jeppe Smith-Olsen og Esben Laub von Lillienskjold på trommer. Vi ser frem til 
et inciterende genhør med Willy Egmose.

Arrangementet er det sidste af årets koncerter i Venø Musik, men vi har 
allerede alle aftalerne på plads til næste års arrangementer.
/ Venø Musik – Per Mikkelsen

Fra 30 års jubilæumskoncerten med Dreamers Circus på Venø Efterskole.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
NYT FRA BESTYRELSEN
Som annonceret for nogle måneder siden er der vedtaget en 
takstnedsættelse på sæsonkortet til færgen. Og som de fleste 
nok har bemærket, har Kommunen nu tilbageført det oversky-
dende beløb for sæsonkortet, der udløber 30. september. Lige-
ledes er prisen for det nye sæsonkort betydeligt lavere end tidligere, hvilket 
er til glæde for mange og et skridt i en god retning.

Til VenøBoens generalforsamling er der indkommet et forslag om at ned-
sætte en arbejdsgruppe, der kan foreslå aktiviteter, herunder markedsføring 
og etablering af boliger, der tiltrækker børnefamilier til Venø. Det falder helt i 
tråd med VenøBoens bosætningsarbejde, som også omfatter nye lejeboliger 
- måske i form af et ”Olle-Kolle”.

Struer Kommune har i et samlet udspil om udviklingen af de kystnære 
områder i Kommunen foreslået, at området bag ved Tangvej og hen mod 
kroen udlægges til sommerhusområde (se foto fra ”Tillæg til planstrategi”).

VenøBoen vil i et høringssvar til Kommunen angive, at der ikke er brug 
for deciderede sommerhusområder på Venø, men at der 
er brug for områder til helårsbeboelse eller i det mindste 
blandet bebyggelse.

Vi glæder os til at se medlemmerne af VenøBoen til gene-
ralforsamlingen den 23. oktober kl. 19:15 i spisesalen 
på Efterskolen – se indkaldelsen i septemberudgaven af 
VenøPosten. Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, 
da K.C. Olsen og Erling Roseth ikke ønsker at genopstille. Har 
du lyst til at stille op til bestyrelsen og medvirke til at arbejde 
for, at Venø fortsat kan været et velfungerende helårssam-
fund, så giv gerne den nuværende bestyrelse et praj.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer og Søren Lang Hindkjær 

OVERNATNING PÅ VENØ
Det gælder generelt for Struer Kommune, og det gælder for Venø. Området 
har ganske få muligheder for at tilbyde overnatninger. I de officielle statistik-
ker halter Struer langt efter nabokommunerne.

De få steder, Venø kan præstere, er vist i den senest reviderede udgave 
af folderen: Overnatning på Venø, som kan hentes i Færgehuset på Kleppen 
sammen med øvrigt informationsmateriale, herunder Ø-passet.
/ VenøPosten – Red.

Området er beliggende mellem Venø Havn og Venø by. Området er omfattet
af udpegningerne særlige udsigter og særligt bevaringsværdigt landskab.
Området er udpeget i forlængelse af allerede eksisterende bebygget areal,
som er udlagt til bymæssig bebyggelse.

Venø

9
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DET  SKER
LÆGE JORDRØG
Læge jordrøg blomstrer fra 
maj-oktober og kan på lune 
vokstesteder blomstre vinteren 
over, hvis ikke frosten er for 
hård. Planten bliver op til 30 
cm høj og ser lettere blådug-
get ud. Bladene er 2-3 gange 
fjersnitdelte, og blomsterne, 
som sidder i klaser, har varie-
rende farver af purpur. Den 
formerer sig med små nødder, 
der har et tydeligt indhug i 
spidsen. Dens slægtning ”mur 
jordrøg” efterlyses også på 
Venø og kendes på, at dens 
nød er uden dette indhug. 
Ellers ligner planterne hinan-
den til forveksling. Planten kan 
vokse på alt fra marker til vej-
kanter, men klarer sig ikke på 
alt for sandet eller mager jord. 
Læge jordrøg er en del af val-
mue-familien og har pga. dens 
indhold af euforiserende og 
hallucinogene stoffer tidligere 
været brugt medicinsk. Den 
har været brugt til at kurere 
alt fra spedalskhed til syfilis, og 
tilmed imod fregner! Udover 
plantens tilsyneladende mange 
medicinske evner kan blom-
sten også bruges til at farve uld 
gult.
/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk

EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter efter-
søgningen af øens sjældne 
planter. Finder læserne plan-
ten, så kontakt os på  
vp@venoe.dk med oplysninger 
om findested. På forhånd tak. 
/ VenøPosten – Red.

BØRNEHUSET FÅR NYT KØKKEN
Bestyrelsen i Venø Børne- og Ungdomshus har besluttet sig for en omfat-
tende renovering af køkkenet i huset. Der er ikke foretaget større ændringer 
siden huset blev rejst i 1999, så en renovering af køkkenet er tiltrængt. Det 
gamle køkken er nu afmonteret (se foto), og i de kommende uger vil der bli-
ve malet og monteret, så vi sidst på måneden kan indvie det nye køkken. 

Det forventes, at det nyindkøbte køkken med nye hårde hvidevarer kan 
tages i brug ved det næste ”mad & film” arrangement den 25. oktober. 

Kommende lejere af huset kan glæde sig til brugen af den nye indretning.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Flemming Damgaard

MAD OG FILM
Mad og film fredag 25. oktober kl. 18:00 i Børnehuset. Tilmelding via 
SMS til Flemming Damgaard: 27 29 66 00 eller Erling Roseth: 23 92 29 05.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth

Foto: Christian Mortensen
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ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER

• • • •

Frisør Hylleberg

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Venø Galleri

Åbent efter aftale. 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Lørdag den 5., 12., 19. og 26. oktober 
kl. 17:30-21:00 

Oktobermenu: Venøbøf og pande- 
kager m/is - kr. 200,- pr. person.

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 
Bestil venligst bord.

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

VENØ KAFFE - DEN 8. OKTOBER
Vi har desværre ikke fået mange henvendelser fra venøboere, der vil tage 
imod elever til aftenkaffe tirsdag den 8. oktober kl. 19:30-21:00.

Hvis I har tid og lyst til at invitere elever til aftenkaffe denne tirsdag, hører 
vi meget gerne fra jer. 

Ring til kontoret på tlf. 97 86 80 86 eller skriv til info@venoe-efterskole.dk. 
På forhånd tak for samarbejdet.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen 

CAMP VENØ
Venø Efterskole åbner i dagene den 11.-13. oktober mulighed for afprøv-
ning af efterskolelivet. Det foregår under overskriften: Camp Venø.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Venø Efterskole Foto: Venø Efterskole

Foto fra Efterskolernes Dag: Jan Bendix
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3. oktober kl. 19:30 Foredrag: Arktiske skrøner, Nørskov

6. oktober  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

8. oktober kl. 19:30 Venø Kaffe, besøg af efterskoleelever

11. oktober kl. 13-17 Venø Bussen, 60 års reception/åbent hus

11.-13. oktober  Efterskolearrangement: Venø Camp

12. oktober kl. 16:00 Venø Festival, generalforsamling/fest, Havnehuset

13. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/Per Toftdahl

20. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/Per Toftdahl

22. oktober  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde v/Hanne Nielsen

23. oktober kl. 19:15 VenøBoens generalforsamling, Efterskolen

25. oktober kl. 18:00 Mad og film, Børnehuset

26. oktober kl. 14-17 Farvelkaffe, Venø Gl. Skole 

27. oktober  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg

27. oktober kl. 15:15 Venø Musik, koncert med Willy Egmose, Efterskolen

3. november  kl. 19:00 Alle Helgen v/Per Toftdahl - m/efterfølgende kaffe

Badning: Lørdage kl. 8:00 (mødested oplyses ved kontakt til tlf. 23 37 83 71)

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00, 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. 19:00-21:00, Efterskolens cykelskur 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

OKTOBER

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

den 24. oktober

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: Lilly Møller 

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 novemberudgave er hos 
vores læsere den 30. oktober.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen


