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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

Kirkeværge og sekretær 
Dorthe Brødbæk, tlf. 51 72 15 64, 
dorthe.gamstrup@mail.tele.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 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
MOBNING
Ganske kort overværede jeg forleden en episode af mobning. Nogle cyklister 
passerede, og der blev råbt grimme ting fra en lille gruppe til en enlig cyklist. 
Det var tydeligt, at de kendte hinanden. Og hvis de ord de råbte ikke var ord, 
de havde råbt før, så forekom det ganske sandsynligt, at de ville blive råbt 
igen en anden gang.  

Der var engang, hvor flertallet af os nok troede at mobning kun var noget 
der foregik mellem børn og unge. Men vi ved godt, at mobning ikke er 
begrænset til at finde sted mellem skolebørn, det er blot der, vi mest hæfter 
os ved det. Måske især fordi børn er knap så sofistikerede i deres facon. 
Desuden synes vi vel også, at vi voksne burde vide bedre. Men meget tyder 
på, at det gør vi ikke, og det har mennesker måske aldrig gjort.

Mobning er et gammelt fænomen. Det kan siges at kunne spores helt 
tilbage til Jesu tid. Når man læser om Jesu korsfæstelse og det, der ledte op 
til, kan det i hvert fald sammenlignes med, altså en grov form for mobning, 
med det værst tænkelige udfald. 

Forskellen mellem mobning, chikane og ja mordet på Jesus er flydende. 
Sammenligningen kan lyde voldsom, men drivkraften bag er ikke så 
forskellig.

Når jeg gerne vil lave den her sammenligning, skyldes det, at ingen skal 
være i tvivl om, at de ikke står alene i deres oplevelse af at blive mobbet. 
Selv Guds søn blev udsat for det. Han skilte sig ud, og rettede ikke ind efter 
hverken flertallet eller magthaverne. 

Det har altid været svært at skille sig for meget ud, fordi frygten for 
udstødelse ligger i os mennesker som et urinstinkt. Mobning er en form for 
udstødelse. Men man er ikke alene, og helt udstødt bliver man aldrig, man 
har guddommeligt følgeskab. Og det er vigtigt at vide, for vi har alle retten 
til at være os uden at skulle generes for det. Det kan synes som en selvfølge, 
men er det tilsyneladende ikke.

Jesu person gjorde, at den jødiske troselite følte sig truet på deres magt. 
Men måske var det ikke bare deres magt, der var truet, for hvis folket lyttede 
til Jesus, ville selve deres identitet som religiøse overhoveder og med det 
deres selvopfattede værdi som menneske også være udsat. 

Det med værdien som menneske er det vigtige her. Mennesker der mob-
ber, er ofte mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved deres egen værdi. 
Når man tvivler på sin egen værdi, er det at man kan føle et behov for at 
forsøge at hæve den ved at søge at gøre andre menneskers værdi mindre.  
Og det lykkes som regel at trække et andet menneskes værdi ned gennem 
mobning, så på den led virker mobning oftest efter hensigten. Og det er det, 
der er problemet: Mobning virker. Ikke således at mobberen reelt ændrer sit 
selvbillede, men kortvarigt giver det en oplevelse af værdistigning. 

Tvivlede hverken mobberen eller mobbeofferet på sin egen værdi, ville 
mobning ikke give mening.

Og det er netop det budskab Kristus vil, at vi skal tage til os, om man er 
mobber, mobbeoffer eller bare dig og mig: Din værdi er ikke til forhandling, 
du er uendeligt elsket og uvurderlig – lad det synke ind.
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
VALG TIL MENIGHEDSRÅD
Ved en velbesøgt valgforsamling den 15. september blev det nye Menig-
hedsråd valgt. De kommende fire år vil Menighedsrådet bestå af: Dorthe 
Brødbæk, Marianne Pedersen, Susanne Marie Jensen, Niels Haahr og Inge 
Dehnfeld Mortensen. Som stedfortrædere blev Søren Hindkjær og Hanne 
Nielsen valgt.

Det nye Menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og vil konstituere sig 
forud for første menighedsrådsmøde. Resultatet af konstituering vil være 
at læse i novemberudgaven af VenøPosten. Tak til alle som mødte op til 
valgforsamlingen. 

Orientering om afstemningsvalg
Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste. Der skal 
være fem kandidater på listen samt fem stillere. Valgperioden er fire år. Kan-
didatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet og skal 
afleveres til Dorthe Brødbæk, Riisvej 4, senest den 13. oktober kl. 23:59. 
Blanketten til udfyldelse fås ved henvendelse samme sted. 

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 1. november er der to allehelgengudstjenester i Venø Kirke. 
Menigheden skal ikke synge med denne aften, så vi kan øge antallet af kirke-
gængere til 20. Den første gudstjeneste kl. 18:30 er for de pårørende. Den 
anden gudstjeneste kl. 20:00 er for alle andre. Der er tilmelding til gudstje-
nesten til Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72 15 64.

Søndag i kirken
Under konceptet ”Søndag i kirken” vil Menighedsrådet afholde et anderledes 
arrangement i kirken de søndage, hvor der ikke er gudstjeneste. Første gang 
er søndag den 25. oktober kl. 14:00, hvor Hans vil spille på orglet for os.

Plakat i kapellet
Menighedsrådet har fået kyndig hjælp til at udarbejde en fin plakat i A3 
størrelse, der skal hænge i kapellet. Plakaten fortæller om inventaret fra den 
”gamle” kirke. Teksten på plakaten er forfattet af Ove Bjerre-Pedersen, men lå 
blot i en plastiklomme på en af bænkene i kapellet. Nu får den nyt liv akkom-
pagneret med flotte billeder og kommer i glas og egetræsramme.

Løbende vedligehold af kirken
Præstetavlen er blevet ajourført, og orgelbænken er blevet malet. Der er 
blevet bestilt en læderpude til orgelbænken. Bordur-gangstien er blevet lagt 
om, så vandet gerne skulle løbe væk. Kirken er ved at blive kalket. Der er afsat 
penge på næste års budget til at projektere etape 2 af renovering af præste-
gården, som omfatter det nuværende anneks. Der skal laves nyt bryggers, 
præstekontor og toiletfaciliteter. Desuden skal der etableres en indgang ude-
fra, så den private og den officielle del af præstegården bliver adskilt. 

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Niels Haahr og Marianne Pedersen

Inge D. Mortensen og Søren Hindkjær 

Fotos: Jan Bendix  (Søren HIndkjær privat-

foto)

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
ENGANGSVIKAR ELLER ?
Den 20. september blev gudstjenesten i Venø 
Kirke gennemført af den netop tiltrådte præst på 
Thyholm, Liv Marit Holm.

VenøPosten spurgte Liv om, hvordan hun 
oplevede det at komme til et landsogn.

“Jeg har ikke brug for en by – jeg er vokset op 
i en bygd i Norge og er vant til og kan lide et liv 
i naturen. I øvrigt kender jeg til området, da min 
familie har sommerhus på Thyholm”.

Embedet på Thyholm er Livs første som præst 
efter uddannelsen, som er sket ud fra den særlige 
ordning, der giver ikke-teologer mulighed for at 
blive præster. Ordningen bygger ovenpå en tidligere uddannelse – i Livs 
tilfælde – læreruddannelsen. 

Liv er i tvivl, om hun senere får tjenester i Venø Kirke som følge af den nye 
arbejdsdeling mellem sognene. Det håber hun: “Kirkerummet, orgelspillet og 
sangen er en fin ramme for gudstjenesten”.

Gudstjeneste eller ej: Den nye Thyholmpræst er velkommen på Venø.
/ VenøPosten – Jan Bendix

MANGE MEDLEMMER - HØJT AKTIVITETSNIVEAU
Venø Idræts- og Gymnastikforening afholdt lettere forsin-
ket, men nu fuldt ud lovlig(!) sin årlige generalforsamling i 
august.

Formand Dorte Sauer kunne i sin beretning glæde sig 
over en medlemskreds på 123 ud af øens i alt ca. 185 beboere. Aktiviteterne 
omfatter havkajak, badminton, vinterbadning, billard, fitness og medvirken 
i fællesaktiviteter med blandt andre Menighedsråd, Efterskole, Havn og 
VenøBoen i forbindelse med ø-arrangementer i øvrigt.

Fitness kunne i februar fejre 1 års jubilæum med ca. 30 faste deltagere – 
og er nu en velindarbejdet ø-aktivitet.

De besluttede kontingentstørrelser for 2020 er listet på side 9.
På generalforsamlingen nyvalgtes Jakob Thorgård, der trådte ind i stedet 

for Marlene Vandsø Pedersen, der ikke genopstillede.
17 venøboere deltog i generalforsamlingen, hvor John Thusgaard 

varetog det ansvarsfulde job, som dirigent
/ Venø GIF – Dorte Sauer (ref. forkortet af Red.)

Foto: Jan Bendix

VENØ KIRKE  
I FOTO OG AKVAREL
Bent Ole Pedersen, præst og degn 
på Venø 1979-87, efterlyser inte-
resserede i en Ulla Brosbøl akvarel-
tegning af Venø Kirke og foto af 
kirke og præstegård fra begyndel-
sen af forrige århundrede. 

Billederne kan fås gennem 
kontakt til redaktionen.
/ VenøPosten – Red.

TAK
Tusind tak for blomster, penge-
gave samt den store deltagelse ved 
vores mor Inga Myginds begra-
velse den 28. august.
/ Bodil, Gitte og Per Mygind

Arkivfoto: Tage Jepsen



5

DET  SKER
Færgetrafik  
i august

 2020 2019
Passagerer ............ 36.336 .....26.171
Personbiler ............ 15.444 .....11.226
Busser ........................... 488 ...........456
Lastbiler ....................... 234 ...........130
Gods (tons) ................. 411 ............. 91
Cykler.........................2.700 ....... 1.310
Campingvogne ............50 ............. 32

GENERALFORSAMLING I VENØBOEN 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i VenøBoen  
tirsdag den 27. oktober kl. 19:15 i spisesalen på Venø 
Efterskole. 

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Ad 4: Forslag fra VenøBoens bestyrelse:
1) Vedtægtsændring af §3 til denne ordlyd: “Foreningen ledes af en bestyrel-
se på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Højst et af bestyrelsens 
medlemmer må være ikke fastboende. På skift afgår 3 medlemmer på en 
generalforsamling og 2 ved den følgende. Bestyrelsen konstituerer sig selv”.
2) ”Generalforsamlingen giver VenøBoens bestyrelse mandat til at finde en 
løsning på, hvordan Venø Festival og evt. lignende aktiviteter kan blive en 
underafdeling af VenøBoen, hvor Venø Festival ledes af en arbejdsgruppe, 
der refererer til VenøBoens bestyrelse og har særskilt økonomi og regnskab”.

Kom frisk og gå aktivt med i bestyrelsen. I år er flere bestyrelsesmedlem-
mer på valg, og to modtager ikke genvalg, Linda Tang, Kristian Olesen og 
Allan Bach. Berit Arberg Sauer modtager genvalg. Der skal vælges mindst et 
ikke fastboende medlem til bestyrelsen i år. Desuden skal der vælges to sup-
pleanter. Medlemmer af VenøBoen med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde 
opfordres til at stille op til valget. Orienter gerne en fra nuværende bestyrelse 
om eventuel interesse.
/ VenøBoen – Linda Tang, formand

ARBEJDSLØRDAG I VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS
Der inviteres til arbejdslørdag i Børnehuset  
den 10. oktober kl. 9:00-16:30. 

Vi sørger for formiddagskaffe og brød 
samt frokost mm. 

Kom frisk og gerne med værktøj. 
Tilmelding til undertegnede via SMS eller 
Facebook.
/ Bestyrelsen – Flemming Damgaard,  
tlf. 27 29 66 00

Arkivfoto:: Jan Bendix
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DET  SKER
Formandens hjørne

RELATIONER OG GODE  
FORTÆLLINGER ER VIGTIGE
Kan man som børnefamilie bo på en ø 
uden skole og børnehave? Hvad skal 
arbejdet med tilflytning egentlig gøre 
godt for, og hvorfor interessere sig her-
for? Hvordan får man fat i potentielle 
tilflyttere, og hvor skal man lede efter 
dem? Hjælper det egentlig noget at 
opføre en prøvebolig, hvor man kan bo i en periode for 
en meget billig husleje, så man ikke behøver sælge sit 
hus eller opsige sit lejemål på fastlandet? Er det vigtigt 
at færgen er billig eller måske endda gratis for at ville 
bosætte sig?

Beboerforeningen VenøBoens formål er bl.a. at 
være drivkraft for udvikling af Venø som et levedygtigt 
helårssamfund. Faktisk står der i vedtægterne, at den 
skal arbejde for, at der til stadighed er en befolkning 
på 200-300 fastboende fordelt på alle aldersgrupper. 
Det er der ikke lige nu. Vi er under 200 fastboende på 
Venø, og det har vi været længe. Og så er det naturligt 
at interessere sig for ovenstående og især for tilflytning 
af børnefamilierne. Som udnævnt velkomstambassadør 
ved jeg nemlig, at de tilflyttere, der de seneste to år har 
bosat sig på Venø er personer/familier midt i livet med 
børn, som ikke længere bor hjemme. 

Hvordan man får fat i børnefamilier, som ønsker at 
bosætte sig på Venø, har optaget mig meget, imens jeg 
har siddet i VenøBoens bestyrelse. 

At flytte til en ø eller til en ny egn kræver ifølge SaDS’ 
undersøgelse om bosætning mindst tre betingelser: 
En relation, en overgangsfase og det nye sted/øen 
skal kunne give det, man savner et andet sted. Og jeg 
vil sågar tilføje endnu to punkter nemlig tilgængelige 
arbejdspladser og boliger at flytte ind i. Lige nu er der 
potentielle familiehuse til salg på Venø, der arbejdes 
på et seniorbofællesskab, så flere huse bliver ledige, og 
en arbejdsgruppe ser på muligheden for at oprette en 
prøvebolig. På Venø kan vi tilbyde ro, fred og idyl samt 
en forholdsvis god infrastruktur. Børnehave og skole er 
at finde rimelig tæt på Venø. 

Færgeturen er kort, og i år har den været gratis 
i en lang periode, som oveni købet fortsætter langt 
ind i efteråret. Så hvorfor kommer de så ikke bare og 
bosætter sig, de børnefamilier? Med det kan jeg drage 

en parallel til mig selv. Da jeg havde to små børn under 
skolealderen blev vores lejemål inde midt i Herning 
by alt for dyr, der var trafikstøj, og vi boede meget tæt 
på en befærdet vej. Vi besluttede derfor at ville købe 
et hus lidt ude på landet uden al den bilos og larm. 
Det blev Sunds, vi flyttede til. Jeg kendte kun Sunds fra 
turistbesøg om sommeren, når vi kunne bade i søen og 
fra Sct. Hans fester ved søens bred. Det var aldrig faldet 
mig ind at man også kunne bo der. Sunds er en lille 
landsby 14 km fra Herning med sø, skov og en “berømt” 
skole. Der er gode gangstier til og fra skole, så børnene 
ikke behøver at skulle ud i biltrafik. Noget man ofte sæt-
ter pris på som børnefamilie. Der var ro og fred, vand, 
idyl og højt til himlen. Det kan man finde mange andre 
steder i Danmark bl.a. jo også på Venø. 

Så hvorfor købte jeg så ikke hus på Venø dengang, 
som jeg ellers også havde besøgt flere gange som barn 
på Firbjergsande og som turist på øen om sommeren 
med min lille familie? Det som gjorde udslaget var, at 
en kollega talte varmt om Sunds, og at de selv havde 
bygget hus i byen. De var på samme alder som os selv 
og havde børn i nogenlunde samme alder som vores. Vi 
var en dag på besøg hos dem og kunne lige pludselig 
se os selv bo der. Så selvom der på Venø er smukke 
omgivelser, masser af turistvenlige aktiviteter, gratis 
færgeperioder, meget lidt trafik uden for gratisperio-
derne, idyl, sol og sommer, gode skoler tæt på og god 
infrastruktur, så er en personlig relation og nogle at 
spejle sig i det allervigtigste, hvis nogen skal flytte til en 
ny egn. Jeg kendte på daværende tidspunkt nogle med 
et sommerhus på Venø, hvilket var årsagen til, at jeg 
flyttede hertil - for knapt fire år siden.

De midaldrende bosætter sig erfaringsmæssigt af 
sig selv, fordi vi jo på øen bor mange i den alder og at 
vi blandt kolleger og i andre fællesskaber automatisk 
spreder budskabet om alt det herlige, som er at finde på 
Venø. 

Nu skal der arbejdes på at få den første modige små-
børnsfamilie eller to til at flytte hertil, så der bliver nogle 
at spejle sig i og nogle gode fortællinger at give videre. 
Det er ikke gjort med gratis færge, børneaktiviteter og 
en Facebook-side. 

Hermed ønsker jeg den nye bestyrelse god vind i 
sejlene og held og lykke med opgaven.
/ VenøBoen – Linda Tang
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DET  SKER
KONTINGENTOPKRÆVNING 
Alle medlemmer af VenøBoen har nu modtaget den årlige 
kontingentopkrævning. Er du endnu ikke medlem og gerne vil 
støtte VenøBoens arbejde, kan du tage kontakt til foreningens 
kasserer: soeren@venoe.dk.

VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø som et velfungerende 
helårssamfund. Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx nævnes:
• Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd
• Venøs hjemmeside www.venoe.dk
• Årlig strandrensning
• Repræsentant i Færgeudvalget for Venø Færgefart
• Regelmæssige møder med Struer Kommune
• Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er  

bindeled til Folketingets udvalg for småøer
• Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur
• Udviklingsplaner for Venø.
 
Både fastboende venøboere, sommerhusejere og venner af Venø kan blive 
medlem af VenøBoen, og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. For 
hvert medlem videresendes kr. 50,- som kontingent til Ø-sammenslutningen.

Og husk at du som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk 
e-mailadresse.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

VENØS TILSYNEKOMST I VERDEN
Når man befinder sig på Venø, så kan man ind imellem komme til at spekule-
re over, hvordan og hvorfor øen har fået den udformning, som den gennem 
årtusinderne og siden istiden har fået. Fx kaldte den gamle landskabsforfat-
ter Achton Friis øen for en søhest i Limfjorden.

Til belysning af sådanne spørgsmål har foredragsgruppen bedt geologen 
Johanne Bendix at fortælle om og illustrere Venøs geologiske og landskabs-
mæssige udformning. 

Det sker torsdag den 5. november kl. 19:30 i Efterskolens 
foredragssal.
/ Foredragsgruppen – Per Mikkelsen

ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER

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

Ferielukket fra den 9. - 16. oktober

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 for selskaber og  
glæder os til at byde jer velkommen!

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

www.venoekro.dk

Foto: Gertrud Damgaard
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DET  SKETE
Lilly Møller har - jf. tidligere opfordring i 
VenøPosten - sendt os denne opskrift på 
brombærvin. / Red.

Brombærvin (minder om portvin)
250 g brombær
1 flaske rødvin (7½ dl)
200 g flormelis
3 dl vodka eller cognac

Skyl og tør brombærrene og læg dem 
i en skoldet, glaseret lerkrukke eller et glas med låg. Hæld rødvin over bær-
rene.

Lad blandingen trække i mindst to døgn på et køligt sted.
Tilsæt flormelis og rør, indtil det er opløst. Hæld blandingen i en nyskoldet 

saftpose og lad saften løbe igennem (et viskestykke er ok).
Saften tilsættes vodka eller cognac. Rør rundt og hæld derefter på flasker, 

der proppes til.
Stil dem køligt mindst 2 mdr. før prøvesmagning og servering.
Alkoholprocenten er ca. 20.
God fornøjelse!

/ Lilly Møller, Riisvej 5

EN DEJLIG AFTEN I ØERNES RIGE…
Den 10. september lykkedes det endelig at gennemføre året første foredrag 
på Venø – og det var hele ventetiden værd. En veloplagt Christina Vorre for-
talte om øen, der ophørte med at eksistere i 1999 – om øen, hvor det eneste 
der er tilbage er en kirkegård – samt om øen i Roskilde Fjord, der er udråbt til 
et selvstændigt kongerige med egne frimærker.

Som en anden Achton Friis guidede Christina Vorre os på bedste vis til 
diverse øer samt ikke mindst en række interessante historier om diverse øbo-
ere. Vi fik historien om, hvordan kongen blev indblandet i en fejde mellem 
fyrmesteren og præsten samt historien om en fyrmesterfamilie, der trivedes 
bedst helt alene på øen.

En stor tak til Venø Efterskole for at have arrangeret det sådan, at vi 
kunne afvikle foredraget i helt trygge rammer og uden fare for coronasmitte.

Nu ser vi så frem til årets andet og 
sidste foredrag, der også handler om en 
ø – vores allesammens Venø – og dens 
geologi. Se omtale af dette foredrag på 
side 7.
/ Anders Vandsø Pedersen

VenøBoen

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

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

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

Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: 
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 
10 gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:  500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje:  1.500 kr.

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

Sygeplejerske på Venø 

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

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Søren Hindkjær

http://venoe.dk
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DET  SKER
SAUNAEN OG VENØ BADELAUG
Venø GIF har besluttet, at det pga. Corona indtil videre kun 
er medlemmer af Venø bade- og saunalaug, der må benytte 
sig af saunaen på havnen. Dvs. at det kun er de registrerede 
medlemmer, der må komme i saunaen og ikke gæster udefra 
eller andre familiemedlemmer. Vi håber, at vi igen kan åbne for gæster til 
foråret.

Ønsker du at kunne benytte saunaen i det kommende vinterhalvår, SKAL 
du altså melde dig ind i lauget. Efterfølgende vil du modtage retningslinjer 
for brugen af saunaen. Betaling for både gamle og nye medlemmer skal ske 
til Venø GIF på MobilePay 97184 - skriv SAUNA. Pris 300 kr. Betal venligst 
inden du benytter saunaen næste gang. Har du spørgsmål angående 
saunaen så ring til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97.

Billard
Venø GIF tilbyder billard hver mandag fra kl. 14:00-16:00 i kælderen på 
Nørskov. Ønsker du at spille, så kontakt Karl Askanius på tlf. 21 42 70 55. Pris 
pr. sæson 200 kr.

GIF kontingenter 2020
Grund- og støttemedlemskab . . . . . . . . . . . . . . . 50 kr. 
Havkajak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 kr.
Billard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 kr.
Badminton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 kr.
Sauna/badelaug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 kr.
Yoga 10 gange (prøveperiode okt.-dec.) . . . .300 kr.
Fitness - pr. måned. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 kr.
Fitness - pr. halvår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 kr.
Fitness - pr. heltår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 kr.

Ønsker man at tilmelde sig fitness så kontakt  Anne Thusgaard på mail 
97868106@mail.dk.

Julekrobal
Da vi er usikre på, hvordan Coronasituationen udvikler sig, aflyser vi julekro-
ballet i år. Vi vender stærkt tilbage.

/ Venø GIF – Dorte Sauer

YOGA FOR BEGYNDERE
Så begynder “yoga for begyndere” med yogainstruktør Naiyana på tirsdage 
kl. 17:30-18:15. Fra tirsdag den 20. oktober og frem til jul. 

Der startes roligt op, så alle kan være med. Vi mødes i Efterskolens hal. 
Medbring egen måtte, håndklæde og vanddunk. 

Pris kr. 300,-. Tilmelding til Ingrid K. på mail: ingridk@venoe.dk senest 
den 5. oktober. Der skal være minimum 5 deltagere for holdoprettelse.
/ Venø GIF – Naiyana og Ingrid Korsgaard

BOLIGER TIL SALG

 - Høfden 3  
Pris: kr. 975.000 
Boligareal:  60 m2 

 - Nørskovvej 3  
Pris: kr. 1.750.000 
Boligareal:  119 m2 

 - Riisvej 2  
Pris: kr. 975.000 
Boligareal:  111 m2 

Se mere på: www.nybolig.dk. 

/ Maria Kongsgaard Ottesen
Nybolig Struer & Ulfborg
Tlf. 97 85 55 55  
Mail: 7600@nybolig.dk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
HAVNEHUSETS CAFE & KIOSK TAKKER AF FOR I ÅR
Havnehuset lukker officielt ned for sæsonen fra den 1. oktober.

Vi takker alle venøboere, efterskoleelever, sommerhusejere, sejlere og 
andre, der på forskellig vis har støttet os i sommerens løb. Det har været 
dejligt at møde jer alle i butikken. En særlig tak til alle de frivillige, som har 
givet en hånd med i butikken, til forskellige arrangementer eller på selve 
havneområdet. Det har været en stor hjælp. Tusind tak. 

Vi begyndte sæsonen med Coronaens begræsninger for forsamlinger, 
hvor” åben ø” i påsken blev aflyst.

Det gjorde os naturligvis usikre på, hvordan resten af sæsonen ville tegne 
sig. De manglende besøgende i påsken dukkede så op i sommerens løb, især 
da færgen blev gratis for gående og cyklister. 

Vi er også blevet hjulpet af ”gratis færge” i august og september, så alt i 
alt er vi tilfredse med årets resultat.

Vi slutter så desværre sæsonen med Coronanens begrænsninger igen. 
Derfor kan vi heller ikke gennemføre den nedlukningsreception, som vi 
havde planlagt - æv, æv...

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om næste års drift af 
Havnehuset. 

Stor tak til jer alle for støtte og opbakning. 
/ Havnehuset – Carsten Nørager og Dorte Sauer

PUCH MAXI TRÆF
Den danske sommer har budt på nye turistmuligheder. 

En af dem, som Venø har stiftet bekendtskab med, er Puch Maxi Træf. En 
Puch-entusiast har istandsat det hæderkronede transportmiddel, forsynet det 
med grønne mælkekasser og indarbejdet det i guidede ture rundt i området.

En ledsagebil med reserveknallerter og -dele sikrer stabiliteten i arran-
gementet. Her er et glimt fra arrangementets glorværdige start på Venø 
Færgen.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

VINDER KR. 82.000  
I ”ALLE MOD 1”
Jens Hagbart Nielsen, søn af Gitte 
og Hagbart, Nørskovvej 6, vinder 
pengepræmie i DR1’s underhold-
ningsserie. 

Jens er under uddannelse til 
pilot i Forsvaret. Udsendelsen 
kan ses på www.dr.dk/drtv/se/
alle-mod-1_208542.
/ VenøPosten – Red

Foto: Jan Bendix
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FULD FART OVER EFTERSKOLELIVET
September er traditionen tro en måned med ture ud af 
huset, og i midten af september drog skolens fire linjer 
på årets første linjetur.

Friluftsliv besøgte Thy klatre- og fritidsklub i Snedsted 
og fortsatte derefter i kano og på gåben gennem 
Nationalpark Thy. Det blev til to overnatninger i lavu og 
på shelterpladser - den sidste ved Lodbjerg Fyr. Et helt 
forrygende skønt vejr var med til at skabe de bedste 
rammer for turen.

Forfatterlinjen og Kunstlinjen fulgtes til Aarhus med 
besøg på bl.a. Aros, Dokk1 og på Aarhus Kunstskole. 
Mange af vores elever kender en del til Aarhus, men en 
linjetur planlagt af kunst- og forfatterlærerne bringer 
alligevel helt nye input. På Instagram kan man læse 
følgende om forfatterlinjens program: 

Glimt fra går(hu)sdagens udskejelser og udskrivelser 
med Forfatterlinjen. Tak til @arosartmuseum, @kunst-
halaarhus (visning af den originale instruktør Joanna 
Hoggs tyst indtrængende film Exhibition) og @skrive-
kunstskolen i inspirerende skikkelse af @madsmygind 
for behagelige og berigende oplevelser. Forfatter forfat 
for fan’n!

Andendagens forfattermenu i Aarhus: @ikeaaarhus 
for tomme kulisser at fylde liv og historier i, @dokk1a-
arhus for udsyn og indsigt i alverdens historier og ind 
imellem @noedhjaelp og @aarhusretroogtrend for ting 
med gamle historier at fortælle videre på. 

Det blæser altid i Vestjylland - eller gør det? Spørger 
man Surf & Sejladslinjen, vil de måske mene, at der godt 
kunne have været lidt mere vind i sejlene på deres linje-
tur til Handbjerg Marina og videre til Gyldendal Havn. 
Men frem kom de - og mon ikke der kommer mange 
gode dage med vind i de kommende måneder?

Alt godt herfra!
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

ÅRSMØDE I SKOLEKREDSEN 
Den 24. september blev der med 5 måneders ”corona-
forsinkelse” afholdt generalforsamling i Skolekredsen på 
Venø Efterskole. 

Kredsen har ca. 40 medlemmer på Venø. Skole-
kredsen er øverste myndighed og det folkelige bagland 
for efterskolens eksistens og værdigrundlag. 26 
medlemmer og interesserede deltog. De fik optimistiske 
beretninger fra bestyrelse og forstander. Alle 96 
pladser er optaget efter flere år, hvor det ikke har været 
tilfældet.

Efter flere ”spareår”, hvor midler til opførelse af 
hallen har haft 1. prioritet, er der igangsat et omfat-
tende opgraderingsprogram. Det kommer i første 
omgang eleverne til gode. Der er ansat flere lærere, der 
investeres i udstyr og faciliteter til linjerne og fornyelse 
af værelser, fællesarealer og møbler. 

Eleverne kom tilbage til skolen i maj efter corona-
hjemsendelsen i foråret. Det var en anderledes skole 
med afspritning og øget rengøring, afstandskrav og 
begrænsninger i sociale kontakter. Alle sejl blev sat 
for at give eleverne en kanon afslutning med fokus på 
linjeaktiviteter, ture og mange valgfag efter måneder 
med online boglig undervisning.

Revisor gennemgik regnskabet under overskriften 
”tilbage på sporet”, som følge af fuld skole. Det økono-
miske resultat for 2019 blev et mindre underskud på 
ca. 35 tkr. Det er som budgetteret, og underskuddet 
forklares med øgede omkostninger til opgradering, 
og at en del af det øgede statstilskud for elevholdet 
2019/20 udbetales forskudt i 2020. Der budgetteres 
med et overskud i 2020 på 700-800 tkr.

Rasmus Normann Andersen, som er forældre til elev 
på seneste elevhold, og Niels Haahr, Riisvej 11, blev 
nyvalgt til bestyrelse og som suppleant.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen 

Fotos: Venø Efterskole



4. oktober kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

10. oktober  kl. 9:00 Arbejdslørdag i Venø Børne- og Ungdomshus 

11. oktober kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

18. oktober kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

20. oktober kl. 17:30 Yoga for begyndere, Efterskolens hal  
  (tilmeld. 5/10)

21. oktober kl. 19:00 Grøn omstilling, Energi på Venø, Venø Efterskole

25. oktober kl. 14:00 Søndag i kirken

27. oktober kl. 19:15 Generalforsamling i VenøBoen, Efterskolens  
  spisesal

1. november kl. 18:30 Allehelgensgudstjeneste v/Trine Parbo

1. november kl. 20:00 Allehelgensgudstjeneste v/Trine Parbo

5. november kl. 19:30 Venøs geologi, Efterskolens foredragssal

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal - første gang 14/9

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. 17:30-18:15 i Efterskolens hal - første gang 20/10

OKTOBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten novem-
ber 2020 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 29. 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: 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 4. november.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


