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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
”Alle gode gaver de kommer oven ned - Så tak da Gud, ja, pris dog 
Gud - For al hans kærlighed”
Sådan synger vi i en af høstens salmer. Det varer ikke længe før, vi i kirken 
skal fejre, at høsten er kommet i hus. Det bliver dog fejret anderledes i år, end 
det plejer. Vi vælger ikke at råbe et helt så højt ”tak”, for selvom vi stadig tak-
ker for alle de gode gaver, så er det en svær tid at vise sin taknemmelighed. 
Der er noget der spænder ben, vi skal nemlig passe bedre på os selv, end vi 
plejer. Men høstgudstjenesten handler stadig om at vise taknemmelighed.  
Og der er en vigtighed i at være taknemmelig. Hvor vigtigt det er, er faktisk 
noget jeg er stødt på mange gange her den senere tid. 

Taknemmelighed er noget, vi føler i relation til noget, vi ikke selv er herre 
over. Taknemmelighed rækker altid ud over os selv og retter sig mod en 
anden – mod andre mennesker, mod skæbnen eller Gud.

Hvorfor er taknemmelighed vigtig? En forsker inden for området har 
opdaget, at mennesker, der lever ”helhjertede” liv, altid er mennesker, der er 
taknemmelige. Det med taknemmelighed kan dog være en svær størrelse i 
vores moderne samfund. Vi er tilbøjelige til at tage al ære og ansvar på os 
selv. Så når høsten er god, så er det MIN fortjeneste. Når jeg præsterer noget 
stort, er det MIG, der gør det. Når jeg gør noget godt, så er det MIG, der er 
god.

Problemet ved den måde at anskue tingene er, at hvis vi selv tager æren 
for alting, så er der ikke noget at være taknemmelig for.  

Men er æren DIN, at høsten er god? Du har selvfølgelig gjort dit, men der 
er meget ud over det, du selv kan gøre, du ikke selv er herre over. Vejret fx. 
Der er god grund til at være taknemmelig, der er mange mennesker i verden, 
der sulter, men hos os kommer høsten i hus.

Når du præsterer noget stort, er det så DIG, der præsterer? Du har måske 
gjort dit, men ingen af dine talenter er selvvalgte, de er gaver fra fødslen. Og 
hele den vej, du gik for at opøve talenterne yderligere, var ofte mere præget 
af omstændigheder end af frit valg. Ingen af de mennesker, der hjælper 
og støtter dig, kan du tvinge. Omstændighederne, de rette forhold, der er 
meget, vi ikke selv er herre over.  

Der er god grund til at være taknemmelig for det store du præsterede. 
Og når du gør noget godt – bliv endelig ved med det – men hvor ofte har 
du gjort noget i troen på, at det var af det gode, men det blev modtaget med 
lunkenhed? Og hvis du så skulle komme for skade at gøre noget skidt, gør 
det dig så til et ondt menneske?  

Taknemmelighed er at prise det gode, vi ikke er i kontrol over. Men sam-
tidig også at se, at når vi ikke kan tage al æren for det gode, så kan vi heller 
ikke tage det store ansvar for det svære, der sker. Der er altid noget uden for 
os, der må bære både det gode og det svære, der sker i vores liv sammen 
med os. Og dette uden for, det er, hvad jeg kalder Gud. 

Vi ved ikke, hvorfor ting sker, som de sker, men taknemmelighed giver i 
kristent perspektiv ofte en større nærhedsfølelse med Gud,og videnskabeligt 
set skulle det så kunne føre os i retning af at blive mere helhjertede men- 
nesker. Så husk at være taknemmelig!
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
VALGFORSAMLING
Som før annonceret, afholdes der valg til Menighedsrådet tirsdag den  
15. september kl. 19:00 i Havnehuset. Det foregår som noget nyt ved en 
valgforsamling med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for Menighedsrådet beskriver rådets opgaver, kompetencer 

og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til Menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valg-

bestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om 

muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidat-
liste.

12. Eventuelt.

Sussi Jensen, Inge Dehnfeld Mortensen, Marianne Pedersen og Dorthe Brød-
bæk har givet tilsagn om, at de opstiller til Menighedsrådet. Vi er altså tæt på 
at være et fuldtalligt Menighedsråd, men mangler stadig et femte medlem. 
Overvej derfor om du har lyst til at give en hånd med i menighedsrådsarbej-
det. Vel mødt til valgforsamlingen!

Nye medarbejdere
Andreas Mejlholm Olsen og Mads Brødbæk er begge rejst på efterskole, der-
for har kirken fået nyt rengøringspersonale. 

Andreas og Mads har givet nøglen til kirken og karkludene videre til 
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk. 

Tak til Andreas og Mads for indsatsen de seneste tre år. 

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk 

HØSTGUDSTJENESTE
Høstgudstjenesten bliver – som så 
mange andre ting i år – ikke som 
den plejer. Af hensyn til smitterisiko 
har Menighedsrådet valgt at aflyse 
den efterfølgende komsammen 
med amerikansk lotteri. 

Høstgudstjenesten den 13. 
september kl. 10:30 bliver en 
højmesse i kirken. Traditionen 
med boller og amerikansk lotteri 
genoptager vi, så snart det bliver 
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Telt ved større  
kirkelige handlinger
Menighedsrådet har besluttet, at 
Menighedsrådet fremover kan give 
tilladelse til opsætning af telt på 
kirkegården ved kirkelige hand-
linger, hvor der forventes flere 
deltagere, end kirken kan rumme. 
Teltet opsættes af personalet og 
placeres på græsarealet til højre for 
bordurstien, når man kommer ind 
på kirkegården.

Musikanlæg
Allround-Musik har efter længere 
tids søgen fundet en periodisk fejl i 
kirkens udendørs musikanlæg. Fej-
len er rettet, og anlægget skulle nu 
gerne være fuldt funktionsdygtigt 
og med på noderne igen.

/ Venø Menighedsråd  
– Dorthe Brødbæk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE

KONGERUNDE OG CHAMPAGNEBRUS
Struer Kommune og VenøBoen havde kaldt til fødselsdag den 7. august, 
hvor Venø Færgen fyldte 10 år. 

Det blev en festlig sol- og sommereftermiddag ved færgelejet på Venø. 
Venø Færgen havde hejst alle signalflagene og Ryan Jensen 10 

Dannebrogsflag. 
Borgmester Niels Viggo Lynghøj og VenøBoens formand Linda Tang 

gik i land ved 16-færgens ankomst og holdt festtaler. Færgefartens historie 
blev kort fortalt og fulgt op af tak for samarbejdet og sikker drift mellem 
Kommunen, færgens medarbejdere og Venø.

Borgmesteren medbragte en flaske champagne med færgeetiket, 
som stammede fra skibsdåben i 2010. Efter talen var der ”bobler” til de 
fremmødte.

Der blev sunget fødselsdagssang, mens Venø Færgen og Venøsund 
sejlede ”kongerunde”, og færgernes brandslanger hilste med vandstråler. 

Marianne Pedersen og Grethe Munk Andersen havde skrevet sang, hvor 
kendte ansigter blandt færgepersonalet og passagererne blev ”venligt” 
karakteriseret.

Eftermiddagen sluttede med forfriskninger og grillstegte pølser leveret 
af Havnehusets Café og Kiosk fra den til lejligheden etablerede ”pop-up-
restaurant”. Til minde om dagen fik deltagerne 10-års plakaten.

VenøPostens fotografer, Erling Roseth og Christian Dehnfeld Mortensen, 
var på stedet – resultaterne ses her på siderne.
/ VenøPosten – Red.
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. . .
Færgetrafik  
i juli

 2020 2019
Passagerer ............ 40.692 .....28.378
Personbiler ............ 14.786 .....13.004
Busser ........................... 414 ...........452
Lastbiler ....................... 168 ...........112
Gods (tons) ................. 206 ............. 38
Cykler.........................4.590 ....... 1.300
Campingvogne ......... 126 ...........112
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DET  SKER
SOMMERVARME OG SÅ I ARBEJDSTØJET
August måned blev en varm fornøjelse. Flere dage i træk  
nærmede temperaturen sig 30 grader og derover. Så selvom 
juli måned var en våd, kold og blæsende fornøjelse, blev det 
hurtig glemt med sådanne høje temperaturer måneden efter.

Vi valgte i samarbejde med Venø Færgefart og statstilskud 
at lade gratis færge succesen fortsætte ind i august/septem-
ber. Og turister er fortsat med at strømme til, men dog i knapt 
så stor målestok som i juli. Men alligevel har der flere dage 
været rigtig godt besøgt på vores strande, på kro, Havnehus 
og gallerier. 

På Kleppen har det været meget vanskeligt at komme forbi bade-
gæsternes parkerede biler i begge sider af vejen. Derfor henvendte jeg mig 
til Teknisk Drift og Anlæg i Struer Kommune for, om de kunne være behjæl-
pelige med løsningsmåder. Nu har problemet dog løst sig selv, idet vejret er 
blevet mere efterårsagtigt med meget få badegæster.

I august fik vi også fejret færgens ti års fødselsdag med taler, sange, 
champagne og pølser samt en lille kongerunde mellem den lille færge og 
fødselsdagsfærgen. En af de ansatte på færgen spurgte mig - dog med et 
skælmsk smil - om vi også skulle fejre hans haveskovls fødselsdag næste år?

Fødselsdagsfesten for færgen blev holdt, selvom vi først blev klar over 
datoen knapt to uger inden dagen. Ved lynhurtigt ekstraordinært besty-
relsesmøde i Havnehuset med deltagelse af tre-fire andre venøboere kom 
festen i stand, og det blev et par dejlige timer i fuld solskin. En flot plakat var 
også lynhurtigt blevet til. Dejligt med ø-sammenhold og viljestyrke.

Nu trækker VenøBoens bestyrelse for alvor i arbejdstøjet igen efter en 
lang sommer og Corona-pause. Udlejningscykler, kommunesamarbejde, 
fælles foreningsmøde og generalforsamling er store emner på dagsordenen. 
I den forbindelse kommer vi i år nok til at mangle mindst to nye medlemmer 
i bestyrelsen (der er fire på valg). Så overvej om det kan være noget, for så 
hører vi gerne og med stor tak fra jer.
 / VenøBoen – Linda Tang

FORENINGSARBEJDET  
PÅ VENØ
VenøBoens bestyrelse har inviteret 
de øvrige ø-foreningers bestyrel-
sesmedlemmer til et træf, hvor der 
skal drøftes fællesinteresser og nye 
samarbejdsmuligheder.

Mødet finder sted den 30. sep-
tember og yderligere oplysninger 
om indhold og deltagelse kan fås 
ved henvendelse til Søren Lang 
Hindkjær, soeren@venoe.dk.

Mødet er en fortsættelse af 
VenøBoens initiativ i forlængelse af 
beslutninger på generalforsamlin-
gen i fjor.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth
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DET  SKER
SENIORBOLIGER PÅ VEJ
I begyndelsen af året gennemførte VenøBoen møde for at  
fornemme interessen blandt venøboere for etablering af 
bofællesskab for seniorer. Idéen med bofællesskabet er at åbne 
seniorers mulighed for at flytte til mindre boliger og samtidig 
frigøre deres nuværende huse til børnefamilier med lyst til at bo på Venø.

Et stort fremmøde og underskrifter med ønsker til undersøgelsen af 
mulighederne førte til nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Preben 
Friis, John Thusgaard og Annette Friis. 

VenøBoen har på arbejdsgruppens vegne efterfølgende sendt idébeskri-
velse og underskrifter til Struer Kommune. Senest har vi været i kontakt med 
Josefine Emilie Gert, der er Kommunens fagkoordinator for Plan og Byg. Hun 
har set på etableringsmulighederne nord for Riisvej og på Lønningen.

Den første kræver politisk beslutning om udstykning og efterfølgende 
plangrundlag for arealet. På Lønningen 4 er der mulighed for tæt lav bebyg-
gelse med fem boliger og overdækkede fælles arealer. Josefine åbner for 
fortsat dialog med os eller et interesseret boligselskab.

Et Folketingsflertal har i foråret besluttet at afsætte et beløb til nedsæt-
telse af omkostningerne ved alment boligbyggeri på småøerne. På den 
baggrund og efter kontakt med ejeren af Lønningen 4 har vi henvendt os 
til Struer Boligselskab, der i forvejen driver lejeboligerne på Riisvej. I et kort 
svar oplyser selskabets bestyrelse, at den ikke aktuelt ser økonomisk basis for 
byggeriet. 

Men kan en yderligere dialog ikke ændre synspunktet, så må andre få 
chancen – så arbejdet fortsætter. Vi orienterer her i VenøPosten, når der er 
nyt fra vores arbejde.
/ VenøBoen – Arbejdsgruppen om senior-bofællesskab, Annette Friis

LÆSEKREDSEN 2020/21
Vi indleder sæsonen i læsekredsen onsdag den 9. september kl. 19:30 i 
Havnehusets Café og Kiosk. Kaffe/the og kage kan købes for 45 kr. 

Har du lyst til at læse bøger og efterfølgende dele oplevelsen med andre 
læseglade, skal du bare møde op denne aften. Hvad vi skal læse i løbet af 
vinteren, bestemmer vi selv i de mindre grupper, som vi danner på aftenen. 

Tilmelding til Jonna Stenkjær senest mandag den 7. september vis sms 
på tlf. 40 79 47 17.

Har du ikke mulighed for at komme denne aften, kan du sagtens være 
med alligevel. Giv blot besked til Jonna.
/ Læsegruppe 1 (sæson 2019/20) – Inge Baggesen, Mette Haagensen,  
Lis Jensen, Annette Skovhøj og Jonna Stenkjær 

VENØ FESTIVAL
Venø Festival afholder generalfor-
samling den 10. oktober  
kl. 16:00 på Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

Program og dagsorden
Kl. 16.00-18.00: 
Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og 

stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning 2020
3. Godkendelse af årsregnskab 

2019-20
4. Godkendelse af budget 2020-

21
5. Godkendelse af bestyrelsens 

handlingsplan 2021
6. Diskussion af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Kl. 18.30- …:  
Middag og fest for alle deltagere

Praktisk information
Den sidste færge sejler kl. 00:00. 
Der er mulighed for overnatning 
på Efterskolen - du skal blot med-
bringe dyne/sovepose og et lagen.

Tilmelding senest den 27. 
september til  
info@venoefestival.dk. Husk at 
angive om du overnatter.

/ Venø Festival 
– Inge Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
Ved Inga Marie Myginds død den 23. august 
har Ketty Nyby skrevet til VenøPosten:

VENØBO – FULDT OG HELT
Inga var et meget aktivt og hjælpsomt men-
neske, der havde sine meningers mod.

Hun havde en fænomenal hukommelse. 
Vi sad stille og lyttede, når hun begyndte 
at fortælle om livet på Venø, om hvor de 
forskellige havde boet, og hvem de var. 

I mange år gjorde hun rent på 
Firbjergsande, i skolen og på Nørskov. 
Desuden passede hun vores børn i 8 år - og 
de var meget glade for hende. 

Hun sad i Menighedsrådet i mange år og var med i husmoderforeningen. 
Inga læste meget, og da hun desværre mistede synet, fik hun gennem 

Dansk Blindesamfund indlæste bøger. Inden Inga mistede synet, var hun 
meget kreativ, det gjaldt håndarbejde, kort mm. 

I 2003 mistede hun Kaj, men blev boende på BO til 2005, da måtte hun 
opgive at passe haven. Hun var heldig at få en lejlighed på Riisvej, hvor også 
Margit Pedersen boede. De havde meget glæde af hinanden. 

Inga var meget stolt af at være oldemor. 
Æret være hendes minde. 

/ Ketty Nyby, Klitten 9

RUTE-, KULTUR- OG NATURTURE
Venøsund Færgelaug har i år indtil nu  
gennemført 14 aktiviteter, heraf tre som  
reservefærge for Venøoverfarten. 

Vi har planlagt yderligere ni sejladser, inden vi afslutter sæsonen.
Det lykkedes os at byde Venø Færgen op til dans for to færger mellem 

Kleppen og Venø ved 10 års fødselsdagen.
Trekantsejladserne mellem Venø-Struer-Oddesund-Venø fortsætter med 

et forsøg med to Kultur- og Naturture i samarbejde med Tambohuse Kro. Det 
er muligt at tage med fra Venø Havn. 

Yderligere oplysninger: www.tambohus.dk/sejltur-med-venoesund.
/ Venøsund Færgelaug 
– Bjarne Tingkær Sørensen

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

Arkivfoto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth

http://venoe.dk
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AUTENTISK BAROKMUSIK
Søndag den 27. september kl. 15:15 på  
Nørskov har vi fornøjelsen af at genoptage  
Musikforeningens koncerter. Det sker med  
barokensemblet: Ensemble Barocca, som spiller på kopier af originalinstru-
menter for at komme så tæt som muligt på den autentiske musikopførelse. 

Foruden Tinne Albrectsen, barokviolin, Babett Hartmann, cembalo, Maria 
Rosenkilde Qvist, barokcello, består gruppen af sopranen Christine Nonbo 
Andersen. Musikken vil være af barokkens mestre: Händel, Bach, Vivaldi og 
danske Buxtehude. Musikerne vil efterfølgende vise og forklare instrumen-
terne for interesserede. 

NB. Vi vil gerne have tilmeldinger forud for koncerten, så vi kan arrangere 
os i forhold til gældende restriktioner og publikums velbefindende. Send 
gerne en sms eller mail til undertegnede senest den 20. september med 
oplysning om deltagerantal. Tak og på gensyn til musik på Venø!
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen, munkandersengrethe@gmail.com,  
tlf. 21 43 22 79 

HUSK SÆSONÅBNING 2020/2021
Badmintonsæsonen står for døren, vi begynder sæsonen 
mandag den 14. september i Venø Efterskoles hal.

Vi har hallen hver mandag fra kl. 16:45-17:45 og igen fra 
kl. 20:15-21:15. 

Skulle nogle, udover dem, der spillede sidste år, være interesserede i at 
spille badminton, kan man henvende sig til Per Mygind på tlf. 22 67 80 85.

Vi hører også gerne fra dig, hvis blot du har lyst til at være afløser.
/ Venø GIF – Per Mygind 

”DE SIDSTE ØBOERE”
Foredragsgruppen inviterer til sæsonens første træf torsdag den 10.  
september kl. 19:30 på Venø Efterskole. Her kommer Christina Vorre og 
holder foredrag om “De sidste øboere”. Christina Vorre er aktuel på DR2, 
hvor hun sammen med Rane Willerslev fra Nationalmuseet medvirker i seri-
en; Små øer - Store historier, der foregår rundt om på fem danske småøer. 

Adgang samt kaffe og kage koster som sædvanligt 50 kr. 
/ Foredragsgruppen – Anders Vandsø Pedersen

Pressefoto

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

 - Riisvej 8  
Pris: kr. 1.295.000 
Boligareal: 170 m2 

 - Strømmen 8  
Pris: kr. 1.795.000 
Boligareal: 161 m2 

Se nærmere på: edc.dk. 

/ Kenneth Ørum Jensen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk



10

DET  SKER

FREMTIDENS VENØ HAVN
Projektet, der blev omtalt i juliudgaven af VenøPosten er i ansøgningsfasen, 
hvor vi skal finde finansiering til projektet. Det er et stort og omfattende pro-
jekt, der ikke kan løftes af én fond, så vi skal have fat i flere.

Den første er Realdania, der var med i forprojektet ”Venø – i fortsat 
udvikling” tilbage i 2018. Projektet bygger på tankerne og idéerne om Venø 
Havn som lokomotiv for udvikling af Havnebåndet. Det passer også ind i den 
udarbejdede helhedsplan for kystlandet i Struer Kommune. Det bliver spæn-
dende at komme i dialog med fondene om, hvor de passer ind i projektet.
/ Arbejdsgruppen – Peter Petersen 

FINSK KULTURAFTEN
Vi arrangerer ”Finsk Kulturaften” fredag 25. september  
kl. 18:00 i Børnehuset.

Tilmelding til undertegnede på tlf. 23 92 29 05 på grund  
af coronarestriktioner.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth

BROMBÆRSÆSON
Har vores læsere den helt gode opskrift 
på anvendelsen af den kæmpehøst af 
brombær, som er muligt i år, så mail den 
til VenøPosten: vp@venoe.dk, så alle 
læsere kan få glæde af den.
/ VenøPosten – Red.

ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER

• • • •

Frisør Hylleberg

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Havnehusets Café og Kiosk

Åbent hver dag fra kl. 13:00-19:00 

Venø Havn
tlf. 23 95 34 97

• • • • 

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

Åbningstider: Se venligst vores  
hjemmeside - www.venoekro.dk

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

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

Foto: Jan Bendix
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NYE ELEVER, NYT TILBUD, NY LÆRER 
– NYT SKOLEÅR!
96 forventningsfulde og spændte elever 
flyttede søndag den 9. august ind på  
Efterskolen. Velkomstfesten med sang og tale blev holdt udenfor med behø-
rig afstand i det skønneste vejr. En dejlig dag, der lover godt for det kom-
mende skoleår.

Skolens Surf & Sejladslinje har mange elever i år. Vi har derfor ansat 
Kristen Ebdrup, der selv har stor erfaring med både surf og sejlads samt har 
undervist på Sønderborg Idrætshøjskole. Kristen bor på 1. salen på Venø Gl. 
Skole. I fritiden kan man blandt andet møde Kristen, når han er ude at lufte 
sit kiteudstyr eller tager en tur i en af skolens både.

Som man kunne læse i augustudgaven af VenøPosten, var Kunstlinjen 
allerede i de første linjetimer en del af Kunstpartiet, som mange måske 
har mødt enten ved indsamling af skrald, eller da nogle af kunstværkerne 
skulle bringes med Venøsund til Struer. Nogle gode dage med sjove og 
udfordrende oplevelser.

Fra skoleåret 2020/21 lancerer vi et nyt tilbud til vores 10. klasses elever: 
VENØ10. Det er et alternativ til en traditionel 10. klasse. Det faglige tilbud 
består af projektperioder og fagkurser, og derudover har eleverne fortsat 
linje- og valgfagstimer som tidligere. Formålet med VENØ10 er at skabe en 
mere relevant og involverende undervisning, hvor eleverne forbereder sig 
på undervisningsformerne i deres kommende ungdomsuddannelse. Du kan 
læse mere om vores nye tilbud på skolens hjemmeside.

Normalt ville vi i septemberudgaven af VenøPosten annoncere den årlige 
Venø-kaffe. Men på grund af Corona ser vi os nødsaget til at udsætte elever-
nes besøg rundt på øen. Vi håber, det bliver muligt senere på skoleåret.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

GENERALFORSAMLING I SKOLEKREDSEN
Der indkaldes til generalforsamling i skolekredsen for Venø Efterskole  
torsdag den 24. september kl. 19:30 på Efterskolen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Kontingent fastsættes (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Mette Bjørn Christiansen, 

Birgitte Østergaard og Peter Petersen er efter tur på valg. Mette og  
Birgitte stiller ikke op igen. Inge D. Mortensen er på valg som suppleant. 

7. Indkomne forslag; der er ingen indkomne forslag
8. Eventuelt.

Alle er velkomne til at komme og høre om Efterskolens arbejde.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen

Fotos: Venø Efterskole



6. september kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

9. september kl. 19:30 Læsekreds opstart, Havnehuset (tilmeld. 7/9)

10. september kl. 19:30 Foredrag med Christina Vorre, Venø Efterskole

13. september kl. 10:30 Høstgudstjeneste v/Trine Parbo

15. september kl. 19:00 Valgforsamling, Havnehuset

20. september kl. 10:30 Gudstjeneste v/Liv Marit Holm

22. september kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Dorthe Brødbæk

24. september kl. 19:30 Generalfors. i Skolekredsen, Venø Efterskole

25. september kl. 18:00 Finsk kulturaften i Børnehuset

27. september  Ingen gudstjeneste

27. september kl. 15:15 Autentisk barokmusik, Nørskov (tilmeld. 20/9)

27. september  Tilmeldingsfrist til Venø Festivals generalforsam- 
  ling den 10. oktober

30. september  Snak om foreningsarbejde på Venø

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

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

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole 

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

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

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

SEPTEMBER

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

den 23. september

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 30. september.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


