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VENØ  KIRKE 

AT VÆRE PRÆST I FOLKEKIRKEN 

Som alt andet i vores tid er der også på folkekirkens område en tendens til 

at ville måle en kirkes succes på antallet af kirkegængere, antallet af arran-

gementer, og hvad der nu kan nævnes af forskellige tiltag. Enhver præst og 

ethvert menighedsråd drømmer nok om en høj kirkegangsprocent. Men 

spørgsmålet er, om en høj kirkegangsprocent også nødvendigvis er et bevis 

på, at en sognekirke er en succes? Umiddelbart vil man jo sige ja. Går folk i 

kirke, må det jo være udtryk for, at man er glad for kirken i sognet. 

 Men man kan også forestille sig en dygtig præst med en markant 

teologisk profil. En sådan præst vil måske trække ligesindede kirkegængere 

til langvejs fra. Målt på kirkebænken er præsten en succes. Det samme kan 

man sige om en præst, der måske er en blændende arrangør af spektaku-

lære events, der trækker folk til huse. Præsten bliver måske kendt og endda 

populær ud over landet, men er han en god præst i sit sogn? Man kunne 

modsat forestille sig en præst, der har en lav kirkegang. Men alle i sognet 

kender præsten. Han eller hun er måske aktiv i forskellige folkelige sam-

menhænge, og man har tillid til præsten som en borger i sognet. Selvom 

sognebørnene ikke søger kirken hver søndag, møder de præsten med tillid 

ved livets afgørende knudepunkter. Hvis der er tale om, at kirken skal ned-

lægges, vil der derfor komme kraftige folkelige protester. 

 Præsten har et kald som en ledende person i menigheden. Men præ-

sten har også et folkeligt kald som en - om ikke markant - så fremtrædende 

person i sognet. De to funktioner kan let kollidere. Hvis præsten isolerer sig 

med de mest kirkevante om det ”rene” budskab, står sognemenigheden i 

fare for at forvandle sig til en sekt, der støder de knapt så kirkevante fra sig. 

Det, der skulle være en sognekirke, antager karakter af en frikirke, der ikke 

føler sig bundet til et bestemt sted, men alene af en bestemt forkyndelse 

eller måske af en karismatisk personlighed. Men hermed er præsten på vej 

til at svigte sit kald – just som en sognepræst, der både skal komme de kirke-

vante og de knapt så kirkevante i møde. 

 Menighedsrådet kan være en vigtig faktor til at sikre sognekirkens 

folkelige forankring og holde præsten fast på, at man som sognepræst ikke 

kun har en kirkelig forpligtelse, men også en folkelig. At præsten også har 

en folkelig forpligtelse er naturligvis ikke ensbetydende med en forpligtelse 

til at gøre kirken ”populær”. Måske vil man rundt i landet finde, at en kirke, 

der bliver kendt for sine opsigtsvækkende initiativer, har en mere overfla-

disk forankring end kirken i et mere stille sogn, hvor kirken lever i ubesvæ-

ret vekselvirkning med sognets beboere. Man kan derfor også spørge, om 

fornemmelsen af sogn og kirke ikke ofte er dybest indfældet i et lille sogn, 

der ud fra en statistikers betragtning ikke er rentabelt og i virkeligheden 

burde lukkes? 

 I betegnelsen folkekirke ligger ordet folkelig gemt. Men folkelig er 

ikke uden videre det samme som populær. Den megen opmærksomhed på 

opsigtsvækkende og velbesøgte kirkelige arrangementer må ikke gøre kir-

ken til en konkurrent i underholdningsindustrien. Den konkurrence er kir-

ken på forhånd dømt til at tabe. 

/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Kirsten Yde,  

tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

Martin Luther 

 

 

SKÆRTORSDAG PÅ EFTERSKOLEN OG I KIRKEN 

Torsdag den 13. april kl. 17:30 er der fællesspisning på Venø Efterskole. 

Menuen er lam, kartofler, salat, tzatziki og is. Der serveres vand, vin og øl. 

Efterfølgende er der aftengudstjeneste, der begynder kl. 19:30. 

 Tilmelding er nødvendigt, og skal ske senest den 10. april til Hanne 

Nielsen, tlf. 23 30 75 24 eller Sussi Jensen, tlf. 40 83 20 60 som SMS eller på 

mail til mr@venoe.dk. 

 

Luther musik 

Søndag den 23. april kl. 19:30 holder vi i forbindelse med Reformati-

onsjubilæet en musikgudstjeneste med titlen ”Luther musik” ved sogne-

præst Per Mikkelsen og organist Hans Sørensen med kor. Efterfølgende ser-

veres der kaffe og the. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

SEMINAR FOR Ø-MENIGHEDSRÅD 

Som omtalt i martsudgaven af VenøPosten er 

VenøBoen og Menighedsrådet værter for af-

holdelsen af Sammenslutningen af Danske  

Småøers seminar i dagene den 27. og 28. april  

på Venø Kro. 

 Gæsterne fra vores kollegaøer indkvarteres privat. Læsere med lyst til 

at få overnattende gæster og give morgenmad bedes kontakte Aase Aska-

nius på askanius@privat.dk. 

/ Sammenslutningen af Danske Småøer — Jan Bendix 

Arkivfoto: Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKETE 

AUTONOME FÆRGER 

I marts udtalte Erhvervsminister Brian Mikkelsen sig om autonome skibe, 

dvs. skibe med begrænset eller slet ingen bemanding. Det skete på bag-

grund af en foranalyse, som er udarbejdet af Danmarks Tekniske Højskole 

og Søfartsstyrelsen. Rapporten findes på soefartsstyrelsen.dk. 

 Da ministeren specielt omtalte mulighederne for ø-færgerne, blev 

overfartsleder Søren Adsersen interviewet til DR1om emnet. I en efterføl-

gende samtale med VenøPosten fortæller Søren, at Venø Færgen ikke står 

”først for” til en bemandingsfri færge, men at der er muligheder for øget 

automation til gavn for sikkerheden. 

 Der vil være ø-færgeforbindelser, hvor muligheden for at udnytte 

teknologien til øget sikkerhed og produktivitet samt bedre logistik vil være 

større end hos os. Måske kan endnu flere ø-færger nå op på niveau med 

det, Venø-overfarten tilbyder.  

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

SKÆVHED I TILSKUD TIL FÆRGEDRIFT  

SKAL RETTES OP 

Det er forslaget fra Sammenslutningen af Danske Småøer 

(SaDS) i et høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet i 

forbindelse med forbedringer i tilskud til gennemførelse af 

”landevejsprincippet”, der er under behandling i Folketinget. 

 Den hidtidige ordning, der for Venø har givet mulighed for gratis 

biloverførsel i en uge, har været meget skæv. Nogle færgeforbindelser har 

kunnet gennemføre drastiske prisreduktioner i lange perioder – og andre 

har haft begrænsninger, som dem Venø har haft. 

 SaDS foreslår, at ø-kommunerne får en ligelig fordeling af det tilskud, 

der er til rådighed. I praksis vil det betyde 43 % opfyldelse af ønsket om at 

benytte ”landevejsprincippet”. Idéen med ”Landevejsprincippet” er, at det 

skal koste det samme pr. kilometer at køre på landevej som at sejle med ø-

færge. Dog er der en minimumstakst. 

 De hidtidige tilskud har ført til øgede overførsler på en del ruter, hvor 

tilskuddet har kunnet omsættes til lavere billetpriser i længere perioder. For 

Venø Færgens vedkommende er det vurderingen, at følges SaDS forslag, så 

vil vi få flere gæster til øen. 

/ Sammenslutningen af Danske Småøer — Jan Bendix 

FAGBLADET CO-SØFART  

PÅ TUR TIL VENØ 

Fagbladet var ombord på Venø 

Færgen i sit første nummer i år. 

Det blev til en samtale om om-

bygningen af færgen til hybrid-

drift og en snak med de senest 

ansatte medarbejdere Iver Thyge-

sen og Ole Lassen. Under over-

skriften ”Det er skønt at snakke 

med folk” fortalte de to færgefolk 

om livet på færgen og de daglige 

2-minutters kontakter med venø-

boerne. 

 Batteriinstallationen, der 

skal benyttes til eldriften, er end-

nu ikke kørt helt ind. Det arbejdes 

der hårdt på – og det har givet 

leverandørerne en del udfordrin-

ger og erfaringer, som også kan 

være til nytte, når andre færger 

skal styrke deres driftsøkonomi og 

miljøforbedre. 

/ VenøPosten — Red. 

http://www.soefartsstyrelsen.dk
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VENØDAGE MED FULDT PROGRAM 

Nu skal det være! Med Struer Kommunes tilladelse og efter  

ønske fra VenøBoen, så skal det ekstra tilskud, der er givet fra 

Staten til færgedrift, benyttes til at vise, hvad Venø kan tilbyde 

sine gæster. Med gratis færge i dagene den 9.-17. april er der åbnet for en 

lang række arrangementer, som sammen med naturoplevelser kan give 

vores gæster indtryk af Venø, som lokalsamfund. 

 På denne og de følgende sider er omtale af de planlagte aktiviteter. 

De er endvidere samlet i et program med tider og steder for gennemførel-

se. Programmet følger med dette nummer af VenøPosten og udleveres i 

gratisperioden på Venø Færgen i stedet for billetter! Vi ønsker Venøs gæ-

ster velkommen og god fornøjelse! 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

FIRE SEJE VESTJYSKE KVINDER PÅ VENØ GALLERI 

I år udstiller jeg fire seje vestjyske kvinder: Bente Møller (Mimse), Vrist, Birgit 

Sørensen, Humlum, Dorthe Kærgaard, Thyholm og mig selv.  

 Bentes oliemalerier skildrer musikere og høveder, Birgit tegner un-

derfundige skabninger med en god portion humor, og i Dorthes akvareller 

kan man finde det moderne menneskets dilemmaer undervejs i livets laby-

rint, ofte knyttet op på antikke myter. Mine egne grafiske tryk gengiver ind-

tryk fra sidste sommers rejse til Island. De varme kilder, de fantastiske struk-

turer og farver på jordens overflade har fundet deres plads på mine trykpla-

der. 

 Jeg glæder mig til 

at se jer. Fernisering er 

fredag den 7. april  

kl. 17:00, Tangvej 1.  

 Se åbningstider i 

programmet for Venøda-

ge. Alle er meget velkom-

ne til fernisering, hvor 

kunstnerne er til stede, og 

der serveres lidt mund-

godt. 

/ Venø Galleri  

— Lis Møller Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

Dorthe Kærgaard 
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TO VENØKUNSTNERE  

– MALERI OG SKULPTUR 

Karin Christensen og Per Vester-

gaard udstiller udvalgte værker. 

Udstillingen afholdes på Nørskov-

vej 2.  

 Fernisering og åbningstale 

ved Per Mikkelsen søndag den 

9. april kl. 13:00. Se åbningsti-

der i programmet for Venødage. 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

 

 

 

 

 

AKVARELLER, TEGNINGER 

OG FOTOKUNST  

I HAVNEHUSET 

Kirsten Yde (akvareller og tegnin-

ger) og Christian Mortensen 

(foto) viser udvalgte værker i Hav-

nehuset. Se åbningstider i pro-

gram for Venødage. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMFJORDSFORTÆLLINGER 

I samarbejde med Enjoy Limfjorden gennemfører vi fra Palmesøndag guide-

de ture med fortællinger om øens historie, havn, og kirke. Turene finder 

sted i hele påsken. Se tider og mødesteder i programmet for Venødage. 

 Billetter kan købes på enjoy-limfjorden.dk (tryk på ”Oplevelser” og 

derefter ”Lokale fortællinger”) eller kontant ved fremmøde. Prisen for voks-

ne er kr. 25 og børn er gratis. 

/ For VenøBoen — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

KIG INDENFOR HOS VENØSUND FISK OG SKALDYR 

Driftsleder Ole Borbjerggaard viser rundt og fortæller om virksomhedens 

mange forskellige akvakulturinitiativer. Se åbningstider i programmet for 

Venødage. Der er gratis adgang. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

Per Vestergaard 

Karin Christensen 

Christian Mortensen Kirsten Yde 

Foto: Preben Friis 

http://www.enjoy-limfjorden.dk
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. . .  

FÅRETS DAG 2017 

Lørdag den 15. april kl. 10-16 er der på Nørskov åbent 

hus med adgang for børn og voksne til at opleve årets lam. 

Kom og følg med i amning, klipning og måske også læm-

ninger dagen igennem.  

 Mulighed for køb af lammespegepølse og udskærin-

ger (frosne) både på Nørskov og i Havnehuset. Se detaljer i 

programmet for Venødage. 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

VENØSUND LÆGGER FRA LAND I PÅSKEUGEN 

Venøsund Færgelaug inviterer på korte sejlture Skærtors-

dag den 13. april og Påskedag den 16. april begge 

dage kl. 15:00. Der er afgang fra Skonnertbroen i yderhav-

nen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

STRUER SHANTYKOR PÅ VENØ HAVN 

Tirsdag den 11. april besøger Struer Shantykor Venø. 

De vil underholde med sang og musik fra de syv verdens-

have. Arrangementet er bragt i stand af Bjarne Tingkær 

Sørensen, der er medlem af koret. Se tider i programmet 

for Venødage. 

/ VenøPosten — Red. 

 

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen 



8  

 

 

”EN DAG I 1967 HOLDT EN MAND PÅ FEMOGTYVE  

FOR ENDEN AF BROEN UD TIL PONTONEN…” 

Sådan begynder Erik Aalbæk Jensen et kapitel i sin bogserie, 

Livet på øerne (1986) om Limfjorden. Forfatteren fortsætter  

”… og så over på en stribe land, han aldrig havde hørt om”.  

 Manden var Claus Bjørnbak (foto fra 2008), som 

VenøBoen har inviteret til fortælleaften på Venø Efter-

skole onsdag den 5. april kl. 19:30 i spisesalen. 

 Claus var nøgleperson i etableringen af Venø-

Boen og et utal af andre ø-initiativer. Under overskriften 

”En flygtning krydser sit spor” fortæller han om sit liv  

på Venø. VenøBoen er vært ved kaffe og te – og der er 

gratis adgang. På gensyn! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FRIVILLIGE ÅBNER VENØ CAFÉ OG HAVNEHUS 

Det bliver muligt for Venøs gæster at få sig en kop kaffe, te og hjemmebagt 

kage i Havnehuset i hele påskeugen. Venøboere sørger for servering og 

kage. Se åbningstider i programmet for Venødage. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

Arkivfoto: Jan Bendix 

Foto: Erling Roseth 
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. . . 

 

 

 

 

 

VENØ BLIVER EN DEL AF ÅRHUS KULTURBY 2017 

Som omtalt i martsnummeret er Venø med i en aktivitet i Kulturby 2017 – 

arrangementerne. 

 Lørdag den 1. april indgår Venøsund i forestillingen ”At fare vild 

sammen i samme retning”. To unge performancekunstnere fra Italien og 

Ungarn vil kapre stemmer til Kunstpartiet til det kommende kommunalvalg. 

 Kom og se forestillingen på Venø Havn, hvor Jeppe og Linda som 

borgmesterkandidat og førstedame underholder og vil genåbne Det Gamle 

Posthus og uddele breve fra kl. 9.30. Det Gamle Posthus er det lille røde 

træskur, som har fungeret som posthus for Postbåden ”Svanen” indtil 1958. 

 Ønsk dem en god sejltur eller stig ombord, når Venøsund sejler par-

ret ind til Struer, hvor de vil optræde på Struer Bibliotek, inden de på tan-

demcykel vil begive sig på vej til Herning. Undervejs vil Jeppe holde Dan-

marks første cykeltale. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen (redigeret) 

 

 

VENØ GØR KLAR TIL VORES GÆSTER 

Lørdag den 8. april kl. 13:00 med udgangspunkt ved  

Havnehuset begynder vi den årlige strandrensning, så vores 

kyster og veje bliver ”venlige”, når vi forhåbentlig i den efter-

følgende uge får stort rykind med gæster, der benytter den 

gratis færgeoverfart. 

 VenøBoen og Venø Efterskole tager som sædvanligt plastsække med 

på turen langs stranden og så meget af øen rundt vi kan nå. Dagen slutter 

på traditionel vis med sodavand og kage. 

 På gensyn til alle, der vil hjælpe med. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnejs 

En gnejs er en grov-

kornet bjergart, som er dannet 

under relativt højt tryk og tempe-

ratur i jordens skorpe (ned til 70 

km dybde). Særligt ved netop 

dette eksempel er mineralet mus-

kovit, der glimter, og i større ud-

gaver ses som bladede og lami-

nare strukturer. Mineralet anven-

des i elektronikindustrien bl.a. 

pga. mineralets varme lednings-

evne samt i knust udgave i bl.a. 

asfaltprodukter.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

 

 

 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

HAVKAJAK 2017 

Igen i år ror vi i havkajak på onsdage fra kl. 19-21. Vi mødes ved cykel-

skuret på efterskolen. Første gang er onsdag den 3. maj, og vi håber at se 

gamle som nye roere. 

 Henvendelse/tilmelding til havkajaksejllads skal ske til undertegnede 

på tlf. 40 91 50 91. 

/ Venø GIF — Jens Christian Brødbæk 

 

 

LADY WALK 

Venø GIF vil igen i år prøve at samle et hold  

til Lady Walk i Agger mandag den 29. maj.  

 Starten går kl. 18:30 og afgang fra Venø 

bliver mellem kl. 16-17.  

 Tilmeld dig til gif@venoe.dk eller Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97  

senest den 20. april.  

 Pris for deltagelse er 125 kr., som skal betales ved tilmelding på GIF’s 

konto: 7602-1019526. Husk at meddele størrelse på T-shirt. Venø Bussen 

sponsorerer en bus til og fra Agger.  

 Vi håber, at mange Venø-ladies har lyst til at deltage! Husk, der er 

fællestræning hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnehuset. 

 For mere information om Lady Walk, se ladywalk.dk/agger.aspx. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

SÆSONSLUTNING I LÆSEKREDSEN 

Vi holder afslutning i læsekredsen tirsdag den 9. maj kl.19:30 hos Jonna 

Stenkjær. Der kommer en reminder i majnummeret af VenøPosten. 

/ Læsekredsen gruppe 1 — Inge Baggesen 

 

 

 

 

Foto: Jens Christian Brødbæk 

ÅBNINGSTIDER  I  APRIL 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent efter aftale.  
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent den 8.-17. april kl. 12-18.  

Ellers efter aftale. 
 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com 
 

 

 
Venø  Kro 

 
Sæsonåbning den 9. april 

 
Fra Palmesøndag den 9. april  

til mandag den 17. april  
har køkkenet åbent:  

til frokost fra kl. 11:30-14:00  
samt aften fra kl. 17:30-21:00. 

 
Påskebuffet søndag den 16. april  

fra kl. 12:00-15:00. 
(Bordbestilling nødvendigt - bemærk at 
der kun serveres buffet i dette tidsrum). 

 
Resten af april har køkkenet åbent fra 

torsdag–lørdag fra kl. 17:30-21:00. 
 

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

http://www.ladywalk.dk/agger.aspx
http://www.veno-galleri.dk
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. . . 

GODE RYTMER OG HØJT HUMØR  

MED EL RICO 

Søndag den 23. april er der koncert på  

efterskolen med Holstebro Musikskoles Marimbaorkester. Orkestret, under 

ledelse af Sanne Boel, spiller kendte sange og melodier lige fra ABBA’s 

Mamma Mia over salsarytmer, Danser med Drenge til Stevie Wonder.  

 Sanne Boel er uddannet fra Esbjerg Musikkonservatorium, hvor hun 

er uddannet på klassisk slagtøj . Hun underviser nu på Holstebro Musiksko-

le . Det bliver bestemt en eftermiddag med masser af ”gang i den”, og som 

sædvanlig begynder koncerten kl. 15:15. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen   

 

 

LEGEPLADS PÅ VENØ HAVN OG I KIRKESKOVEN 

Det udvalg om legepladser, som VenøBoen nedsatte for et  

par generalforsamlinger siden, har faktisk bestilt noget, selv  

om vi ikke har givet meget lyd fra os.  

 Som så meget andet på en ø viser det sig nemlig, at det 

ikke er så nemt, som man lige tror, når man går i gang. Alle interesserede 

parter skal jo høres, og der dukker altid hurdler op. En af komplikationerne 

har været at Præstegårdsskoven er fredskov, og sådan en må man ikke lige 

rode med efter forgodtbefindende. Men nu er det meste overstået.  

 Der mangler lige et par tilladelser til, som vi regner med er formalite-

ter, så kan vi sende VenøBoen et forslag om en netpyramide på havnen, og 

en serie lege- og motionsredskaber i skoven. Så er det op til VenøBoen at 

beslutte, om det er pengene værd, og om pengene kan findes. 

/ Legepladsudvalget — Dorthe Brødbæk, Gitte Børsting, Thorkild Brosbøl og 

Søren Baggesen 

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG WANTS YOU!  

Venøsund Færgelaugs formål er, at bevare fær-

gen "Venøsund", som er Danmarks mindste og 

ældste bilfærge i drift. Færgen er bygget i 1931 

på Struer Skibsværft. 

 Færgen er en del af den danske kulturarv, og er som sådan værd at 

bevare. Færgen fungerer derudover også som reservefærge for venøboer-

ne og kan blive sat i drift med kort varsel, hvis Venø Færgen har nedbrud. 

 Det koster kun 200,- kr. pr. år at være medlem, og som medlem bliver 

man inviteret med til medlemsarrangementer og sejladser som fx picnic 

sejladser, sælsafari mm. 

 Jo flere medlemmer vi er, jo nemmere bliver det også for Færgelau-

get at søge støtte i fonde og hos sponsorer. 

 Vel mødt på venøsund.dk og på den gamle fiskerihavn på Venø. 

/ Venøsund Færgelaug — Christian Mortensen 

 

Privatfoto 

http://www.venøsund.dk
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Venøsund i aktiv tjeneste under det årlige 

syn af Venø Færgen.  

 

 

 

Færgetrafik i 

februar 

 

 2017 2016 

Passagerer ........... 11.508 .... 12.774 

Personbiler ............. 6.474 ....... 6.682 

Busser ......................... 360 .......... 354 

Lastbiler ......................... 84 ............. 92 

Gods (tons) ............... 146 .......... 109 

Cykler ............................. 40 .......... 136 

Campingvogne ............. 0 ............... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET  SKER 

ARBEJDSDAG PÅ HAVNEN 

Lørdag den 1. april kl. 8:30-12:00 ”inviterer” 

vi til arbejdsdag på havnen. Vi begynder med 

morgenkaffe og rundstykker og fordeler herefter 

opgaverne, som er: 

 Lugning og oprydning 

 Bære borde-bænkesæt ud og tjekke dem mht. maling 

 Flisearbejde 

 Reparation ved bro 

 Kom til en hyggelig formiddag 

/ Venø Havn — Ulf Ipsen 

 

 

FILMAFTEN IGEN 

Næste filmaften er fredag den 5. maj kl. 19:30 i Børnehuset. Senest så vi 

den stærkt bevægende film Babel af A.G Inarritu. På gensyn den 5. maj. 

/ Erling Roseth og Flemming Damgaard 

 

 

FÆLLESSPISNING 

Næste fællesspisning i ”Fredagsklub for voksne” er planlagt til fredag den 

21. april kl. 17:30 i Venø Børne- og Ungdomshus. Tilmelding skal ske til 

undertegnede på flemming@venoe.dk senest den 19. april. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Erling Roseth 

Foto: Christian Mortensen 

Godmorgen og ...  
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VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
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 vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

. . . 

KLAR TIL KORTTIDSCAMPISTER 

Den 1. april er åbningsdag for korttidscampister på Venø Klit Camping. Sæ-

sonen er så småt begyndt for fastliggerne og enkelte er allerede ved at væ-

re på plads. Nogle har fået vasket vognen, resten kommer senere. 

 Den 1. april er også første arbejdsdag på pladsen, hvor vores udlej-

ningsvogne bliver gjort klar til påsken. Byggetilladelsen til vores shelter er 

endnu ikke kommet, men vi ser frem til, at den dukker op meget snart. 

 Vi glæder os til sommeren og håber at alle, både øboerne og turister-

ne har lyst til at vende forbi pladsen. 

/ Venø Klit Camping — Hardy Stensgaard, tlf. 31 26 18 49 

 

 

HUSKER! 

Venø Efterskole har for nylig udsendt beretning 

og årsrapport for 2016.  

 Den ordinære generalforsamling var  

annonceret i martsudgaven af VenøPosten. Den afholdes på Venø Efter-

skole onsdag den 6. april kl. 19:30 i spisesalen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

Foto: Christian Mortensen 

Arkivfoto: Jan Bendix 

… god aften... i marts. 
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DET  SKETE 

NYVALG TIL VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 

Ved årets generalforsamling blev Vibeke Staunstrup Borbjerggaard og Chri-

stian Mortensen nye medlemmer i bestyrelsen. De indtræder i stedet for 

Ingrid Skadhede og Susanne Overgaard, der ikke ønskede at genopstille. 

Øvrige valg var genvalg. 

 Generalforsamlingen drøftede blandt andet, hvordan Børnehuset 

igen kan blive benyttet af Struer Kommunes institutioner. Det blev nævnt, 

at udfordringerne knytter sig til transporten af børn og personale. Bestyrel-

sen vil arbejde på en bredere udnyttelse af huset, herunder sikre regler og 

indretning, der passer til den lidt ældre gruppe af børn og unge, som benyt-

ter huset. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

…OG NYVALG TIL VENØ HAVN 

Også Venø Havn havde udskiftninger på besty-

relsesposterne. Mogens Dahl og Dennis Borbjerg-

gaard genopstillede ikke. Nyvalgt blev Anders 

Vandsø Pedersen og Thorkild Brosbøl. Thorkild 

dog først efter, at generalforsamlingen havde bemyndiget bestyrelsen til at 

besætte posten. Dennis og Jan Bendix blev valgt til suppleanter. 

 I beretningen gjorde formanden, Ulf Ipsen, rede for de udfordringer, 

bestyrelsen har med besættelse af forpagterjobbet i Venø Café og Havneki-

osk. Forsamlingen delte bekymringen med hensyn til at sikre turisterne og 

øboerne mulighed for at få forfriskninger og lette måltider, ligesom kiosksal-

get til lejrskolerne gerne skal muliggøres. 

 Struer Kommune har eftergivet lån i Havnehuset, hvilket giver Venø 

Havn et styrket økonomisk fundament. 

 Bestyrelsen har igangsat sandsugning og flytning til klapområde syd 

for havnen. Mængderne af sand, der skal flyttes, har langt oversteget det 

forventede – og omkostninger tilsvarende. Bestyrelsen anser det for nød-

vendigt af hensyn til indsejlingsforholdene. 

 Ulf orienterede om planerne for etablering af legeplads på Havneare-

alet og samtidigt i Kirkeskoven. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor gen-

nemførelsen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Erindring om mine  

bedrøvelige ludere 

af Gabriel García Márquez 

Forlag: Samleren 

ISBN-13: 9788763801317 

 

En drilsk lille roman om, hvor-

dan man i en høj alder kan op-

leve den sande kærlighed. Jeg-

fortælleren fylder halvfems da-

gen efter bogens start, han er 

fattig og tudegrim, og han har 

aldrig haft sex med en kvinde 

uden at betale for det.  

 Romanen indledes med: 

”Det år jeg fyldte halvfems, ville 

jeg forære mig selv en vild 

elskovsnat med en ung pige, 

der var jomfru”.  

 

Bedømmelse:  
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. . . 

TILBAGE TIL  

BARNDOMMENS LAND 

Det var en meget veloplagt lokal forfat-

ter, der holdt foredrag i Havnehuset 

den 2. marts. Lotte Frederiksen fortalte 

med varme, humor og indlevelse om de 

selvbiografiske emner i bogen "Lissom 

regn". 

 Lotte formår at skrive og fortælle 

så fabulerende og sanseligt, at man som læser og lytter trækkes tilbage til 

barndommens land. Følelser og fornemmelser fremkaldes. Fra mobningen i 

skolegården til venskaber og ferierne på landet og ønskerne om at blive 

accepteret og leve op til forældres, omverdenens og egne forventninger og 

krav.  

 En dejlig aften, hvor minderne blev frisket op. 

/ Kirsten Jensen – Sønderskovvej 7 

 

 

DYREBESTANDEN UDVIDES 

Tre hvalpe kom til verden den 4. marts under lidt dramatiske omstændighe-

der, da det endte med, at Bonnie fik kejsersnit. Hun fik to hanner og en tæ-

ve og kom sig hurtigt over operationen. Bonnie og hvalpene har det super 

godt. Hvalpene vejer allerede over 2 kg hver. 

 De er klar til at flytte hjemmefra i starten af maj, dog har vi valgt at 

beholde tæven selv. 

/ Vibeke Staunstrup Borbjerggaard, Kimmingen 4 

BOLIGER TIL SALG 

Foto: Dennis Borbjerggaard 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Anders Vandsø Pedersen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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1. april kl. 8:30 Arbejdsdag på Venø Havn 

1. april kl. 9:30 Kunstpartiet optræder på havnen 

2. april  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

5. april kl. 19:30 Fortælleaften, Claus Bjørnbak, Venø Efterskole 

6. april kl. 19:30 Generalforsamling på Venø Efterskole 

7. april kl. 17:00 Fernisering i Venø Galleri 

8. april kl. 13:00 Strandrensning, mødested ved Havnehuset 

9. april kl. 13:00 Fernisering, to venøkunstnere, Nørskovvej 2 

9. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

13. april  kl. 17:30 Fællesspisning på Venø Efterskole (tilmeld. 10/4) 

13. april  kl. 19:30 Aftengudstjeneste v/Per Mikkelsen 

14. april  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

15. april kl. 10-16 Fårets Dag, Nørskov, Nørskovvej 15 

16. april  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

17. april  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

20. april  Tilmelding til Lady Walk 

21. april kl. 17:30 Fredagsklub for voksne, Børnehuset (tilmeld. 19/4) 

23. april kl. 15:15 Koncert med El Rico, Venø Efterskole 

23. april  kl. 19:30 Musikgudstjeneste, Luther musik  

25. april  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

30. april  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen   

 

Gåtur, GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnekiosken 

Havkajak, GIF: Fra 3. maj, onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset 

Venø Svømning: Den 1. april kl. 13:00 

VENØ  I  APRIL 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 
2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. april 
 
i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser 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  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Gertrud Damgaard og  
Christian Mortensen 
 
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 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Gertrud Damgaard 


