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VENØ  KIRKE 
KONGENS KUSK 
”Der var engang en rigmand. Han lod i udlandet købe i dyre domme et par 
aldeles fejlfrie og udmærkede heste, som han ville have til sin egen fornøjel-
se, samt ikke mindst fornøjelsen af selv at køre. Sådan gik der vel omtrent et 
år eller to. 
 Men dersom nogen, som tidligere havde kendt disse heste, nu efter 
et par år så ham køre dem, ja, han ville ikke kunne genkende hestene igen: 
Øjnene var blevet matte og døsige, deres gang uden holdning og sluttet-
hed. Intet kunne de tåle, intet udholde, næppe kunne han køre en mil, 
uden han måtte gøre holdt undervejs, stundom gik de i stå, ligesom han 
allerbedst sad og kørte. Dertil havde de fået alle mulige nykker og dårlige 
vaner, og uagtet, at de naturligvis fik foder i overflod, så gjorde de sig be-
skidte dag for dag.  
 Da lod han kongens kusk kalde. Kongens kusk kørte dem blot i en 
måned. Da var der på hele egnen intet par heste, der bar hovedet så stolt, 
hvis blik var så fyrigt, hvis holdning var så skøn, intet par heste, der således 
som de to kunne holde ud at løbe, om det så var 7 mil i ét stræk, uden at 
der gjordes holdt!  
 Hvori stak det? Ja, det er let at se. Ejeren, der uden at være kusk, gav 
sig af med at være kusk, han kørte dem efter hestenes forstand på, hvad 
det er at køre; den kongelige kusk derimod, han kørte dem efter kuskens 
forstand på, hvad det er at køre. Således også med os mennesker.” (SV XVII, 
s. 121, let redigeret.) 
 Ja, sådan skiver Søren Kierkegaard i et afsnit, han kalder: Det er ån-
den, der levendegør fra 1851. I en lille rammende fortælling kan han sige, 
hvad ånd kan udrette. Den kusk, der er besjælet af den rette ånd, han kan 
håndtere hestene; han ved, hvad det vil sige at have fat i tømmerne; han 
ved, hvad ansvar er. Han kan køre hestene, så at de anstrenger sig og løber 
suverænt og yder deres ypperste. 
 Det bemærkelsesværdige ved Kierkegaards fortælling er nemlig, at 
han bruger fortællingen pinsedag. For det betyder jo, at det er ånd, der gør 
kongens kusk til den rette kusk! Det er hverken den rette uddannelse, på 
gymnasiet eller universitetet e.l. Ej heller er det et pengespørgsmål, eller et 
spørgsmål om man har de helt rigtige vilkår, inden man går i gang, om 
man kommer fra den rigtige familie eller lignende og har de rigtige forud-
sætninger? Nej, alle den slags begrundelser er i virkeligheden blot dårlige 
undskyldninger og kommer i anden række. I stedet er det primært et 
spørgsmål om ånd!  
 Og dette at være kusk, det er vi faktisk alle sammen. Om vi er fædre 
eller mødre, om vi er brødre eller søstre, om vi er lærere eller virksomhedsle-
dere, om vi er pædagoger eller SOSU-assistenter – ligegyldigt hvad – alle 
har vi et ansvar at forvalte. Og i denne ansvarsforvaltning vil det vise sig, 
om vi har ånd!  
/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen, 
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen, 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 
 
Kirkeværge Ellen Hylleberg,  
tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 
 
Graver, Struer Kirkegård,  
kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09 
 
Kirketjener Anker F. Jensen,  
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Servicemedarbejdere:  
Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  
Julie Gjern 
 
Organist Julia Tabakova,  
pt. orlov 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen,  
tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 
tlf. 27 21 07 49, 
ibjerrepedersen@hotmail.com 
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SOLNEDGANGSMUSIK 2013 

Årets koncertrække begynder 
torsdag den 4. juli kl. 21:00 og 
fortsætter hver torsdag frem til 
den 8. august.  
 I VenøPostens juliudgave 
bringer vi en udførlig omtale af 
koncerterne og de ændringer i 
formen, som Menighedsrådet har 
valgt at gennemføre i sommer. 
 Koncerten den 4. juli er 
med Kaspar Rejnholdt og Hendrik 
Holm på trommer, marimba og 
vibrafon — de tog publikum med 
storm sidste år. Inden de to flyver 
fra reden i deres Musikalske 
Grunduddannelse (MGK) i Holste-
bro, har vi ønsket at genhøre 
dem. 
 Velkommen til nogle dejli-
ge aftener i Venø Kirke. 
/ Venø Menighedsråd  
— Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 
TUREN GÅR TIL ISTANBUL – SEPTEMBER 2014 
I 2011 havde 29 venøboere en fremragende rejse nordpå til Island. I 2014 
arrangeres en lignende udenlandstur, men denne gang går den sydpå til 
Istanbul. Turen kommer til at foregå i september måned, i uge 38 fra den 
13./14. til den 20./21. september 2014. September måned er valgt, fordi 
varmen på det tidspunkt ikke er for overvældende. 
 Istanbul er en gammel verdensby, og den rummer usædvanlig me-
gen historie. Det er den eneste by i verden, der favner to kontinenter: Euro-
pa og Asien, og dens centrale og gunstige beliggenhed ved Bosperusstræ-
det, har altid givet den stor betydning. De gamle grækere kaldte byen By-
zans. Den romerske kejser, Konstantin den Store (272–337), gjorde den til 
centrum i det romerske imperium, og den fik navnet Konstantinopel. Det 
hed den helt frem til 1931, hvor den skiftede navn til Istanbul. De gamle 
nordboere kaldte den Miklagård, og den norske vikingehøvding og senere 
konge, Harald Hårderåde, var leder af byens kejserlige livgarde i 1030’erne. 
Tyrkerne erobrede byen i 1453 efter mange års belejring, og den blev ho-
vedstad i Det Osmanniske Rige, som eksisterede fra 1299 frem til 1922. 
 Byen er en historisk skattekiste med bygninger både fra den græske, 
den romerske og den islamiske periode. Den store kirke, Hagia Sofia fra  
500-tallet (i dag museum) anses af mange for at være verdens smukkeste 
kirkebygning med dens ”svævende” tag. Den blå Moske fra 1500-tallet kan 
måle sig med den, og ikke mindst Topkapi-paladset, de osmanniske sulta-
ners 700.000 m2 store residens fra 1467 til 1839, hvor i storhedstiden 5.000 
mennesker, hvoraf ikke mindre end 1300 med køkkentjeneste, havde deres 
daglige gang, er et besøg værd. Desuden også den romerske hippodrom i 
den gamle bydel samt naturligvis Den store Bazar, der har næsten 4.000 
butikker. Sejlads ved Det gyldne Horn er også en attraktiv mulighed. 
 Der kunne nævnes meget mere, men her drejer det sig i første om-
gang om at orientere om turen, således at alle venøboere kan tænke over, 
om det er en tur for dem.  
 Undertegnede arrangerer turen sammen med Georg Bendix, som er 
tidligere højskoleforstander, og som i årenes løb har arrangeret mange rej-
ser rundt i Europa. Vi står desuden i rådgivningskontakt med gymnasielæ-
rer Bente Kirsten Sørensen, Struer Gymnasium, der har arrangeret adskillige 
ture til Istanbul.  
 Vi vil gøre det sådan, at vi i efteråret 2013 og foråret 2014 holder 2–
3 foredragsaftener, hvor byens betydning belyses historisk, kulturelt og nu-
tidigt. Det vil desuden blive sådan, at vi dernede gør brug af en dansk 
guide, som er bosiddende i Istanbul. Muligvis bliver der en bustur en af da-
gene til en seværdighed uden for byen. Vi flyver derned og bliver indkvarte-
ret på et hotel af god standard. Ligesom turen til Island vil prisen ligge på 
mellem 10.000 -12.000 kr. per person. 
 Georg Bendix og jeg er af den opfattelse, at hvis vi får en tilbagemel-
ding inden den 1. oktober, så har vi tid nok til at planlægge aftenerne og 
selve turen. Vi skal mindst være 18 og gerne flere, så giv mig et praj, enten 
på mail, telefonisk eller blot, hvis vi mødes. 
/ Per Mikkelsen 
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DET  SKETE 
 MED VENØ SOM EKSEMPEL! 

Folketingets Landdistriktsudvalg gennemførte i maj høring om virkningerne 
af reglerne om strandbeskyttelseslinjen for småøerne. Til høringen havde 
udvalget inviteret Naturstyrelsens ledelse, Dorthe Winther fra Sammenslut-
ningen af Danske Småøer, professor Peter Pagh fra Københavns Universitet 
og undertegnede. Det var min opgave at fremlægge eksempler på regler-
nes praktiske anvendelse.  
 Selve høringen kan ses og høres via internettet på Folketingets tv-
kanal: www.ft.dk/webtv/video/20121/ulø/td.1051660.aspx?as=1#player 
 På kortet ses de eksempler, jeg havde valgt at fortælle om. Det drejer 
sig om eksempler på både overordnede ø-udviklingsinitiativer og på private 
interesser. 
 Selve høringen havde til formål at orientere politikerne i Landdistrikts-
udvalget om den gældende lovs konsekvenser, så udvalget internt kunne 
drøfte politikken på området og efterfølgende gå i dialog med ministrene 
på området. 
 Peter Pagh bekræftede på mødet, at hans gennemgang af eksempler 
på administrationen af loven viser, at den administreres rigtigt. Til gengæld 
kunne han samtidig bemærke, at loven giver anledning til urimelige be-
grænsninger og er ”klagegenererende”. Hans væsentligste ankepunkt er, at 
klageinstansen: Naturmiljøklagenævnet benytter præcedensprincippet og 
dermed ikke reelt tager stilling i 
enkeltsagerne og de særlige  
betingelser, der gælder for dem. 
Han stillede spørgsmål om det 
fornuftige i statens rolle i forbin-
delse med administrationen af 
reglerne, når kommunerne løser 
alle andre planlægningsopgaver 
af denne karakter. 
 I Landdistriktsudvalget 
sidder Annette Lind (S) og  
Thomas Danielsen (V). De er 
valgt her i området og har et 
solidt kendskab til de begræns-
ninger, som den nugældende 
lov har haft og har for udviklin-
gen her på Venø.  
 Det er min fornemmelse, 
at der er gode muligheder for,  
at der vil ske ændringer, der vil 
gøre det lidt nemmere at være  
ø, der ønsker at medvirke aktivt 
til lokalsamfundets udvikling. 
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

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 Borger- og 
Grundejerforening 
 
Linda Ulfkjær (formand) 
tlf. 24 24 27 77, linda@venoe.dk 
 
Hans L. Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
www.vbgf.dk 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 150 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:  400 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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VENØ  KUNST 
MÅNEDENS KUNSTNER: LIS JENSEN 

Maleriets titel: Familiens sorte får 
Maleriet er fra en periode, hvor jeg var vild med får. I vores kultur dukker 
fåret op mange steder: I bibelen, tegnefilm, sangbogen, noveller og ord-
sprog.  
 Der kom flere og flere får på billedfladen. Da jeg talte 24 får på et 
maleri, besluttede jeg, at nu kunne det være nok. Nu nyder jeg fårene på 
øens marker - et velpolstret dyr på tynde skæve ben. 
/ Lis Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOGBILEN 
Sidste betjeningsdag inden sommer-
ferien er den 25. juni.  
 Bogbilen er på Venø igen efter 
ferien den 13. august.  
/ Struer Bibliotek — Kaj Rasmussen 

KAFFE, KUNST OG KAGE 
I lighed med tidligere år vises der 
Venø kunst i galleriet i juni må-
ned.  
 Per Vestergaard har ladet 
sig inspirere af dagliglivet på tor-
vet i en Nordspansk by, hvor 
mændene står i grupper og disku-
terer stort og småt. Disse mænds 
udtryk, mimik og attituder har Per 
forsøgt at gengive i sine skulptu-
rer - og med held.  
 Karins Kristensens malerier 
udtrykker forskelligt. Malerierne 
kan være figurative eller nonfigu-
rative. Fortællingen opstår under 
tilblivelsen, og der er plads til, at 
beskueren kan gå på opdagelse 
og finde sin egen fortolkning.  
 Det er lykkedes at overtale 
Preben Friis til at deltage i udstil-
lingen med fotos. I Prebens bille-
der kommer vi helt tæt på de små 
oversete motiver i naturen.  
 Det er også der, jeg finder 
inspiration til min grafik og til ma-
lerierne.  
 Vi åbner den 2. juni kl. 
14:00 med kaffe og kage. Kom 
og få en hyggelig snak og hør 
mere om vores udstilling.  
 Udstillingen kan ses indtil 
den 26. juni. 
/ På vegne af Preben Friis, Per 
Vestergaard og Karin Kristensen 
— Lis Jensen, Venø Galleri 
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DET  SKETE 

HAVNEFEST I PINSEN 
Sommervejr og en palet af gode tilbud lokkede mange gæster til øen i Pin-
sen til havnefesten. De kunne opleve en festlig færgeindvielse, swingende 
musik, fællesspisning, bal, kirkefortællinger, fortælling og madlavning med 
muslinger, traveture og åbent hus på Nørskov.  
 Økonomien i arrangementet er ikke gjort endeligt op, men efter at 
eftermiddagens køleproblemer med fadølsanlægget var løst, kom der gang 
i omsætningen til fællesspisningen.  
 Arrangementet kunne dog ikke løbe rundt uden hjælpere og kontan-
te tilskud. Stor tak til Struer Kommune, VenøBoen, Menighedsrådet, Venø 
GIF, Venø Musikforening og Venøsund Færgelaug for kontante tilskud og 
til de frivillige fra foreningerne. Der er stadig penge i kassen, og de skal bru-
ges til yderligere et par arrangementer hen over sommeren. 
/ På vegne af arrangementsgruppen — Peter Petersen  
 
 
6-4 TIL MODSTANDERNE! 
Det er det skuffende resultat af beslutningen i Naturmiljøklagenævnet om 
Venøtårnets fremtidige placering. De 50 meter, som tårnet lå inden for 
strandbeskyttelseslinjens 300 meter grænse, var nok for to politikere og fire 
embedsmænd til at afvise initiativgruppens klage over Naturstyrelsens afgø-
relse fra i fjor. 
 Afgørelsen kom 14 dage før den høring om strandbeskyttelseslinjens 
betydning for småøerne, som er kort refereret på side 4. 
 Argumenterne for afvisning af klagen er, at Venøtår-
net efter nævnets opfattelse ikke vil bidrage til erhvervsud-
viklingen, at en tilladelse kan skabe præcedens og endelig, 
at nævnet finder, at Venøtårnet er for markant en ændring  
i naturlandskabet. 
 Tårngruppen med Per Mikkelsen i spidsen giver ikke 
op. Der arbejdes nu videre med andre placeringsmulig-
heder. Der er også håb om ændrede politiske signaler til  
det kritiske klagenævn. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

 
 

Fotos: Peter Petersen 
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GENERALFORSAMLING  
OG SOMMERFEST 
Der indkaldes til generalforsamling på  
Venø Kro fredag den 28. juni kl. 18:00.  
 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 
3. Kassererens beretning/årsregnskab fremlægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af næste års kontingent 
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring i 

§3: Som medlemmer kan optages alle myndige fastboende og grund-
ejere på Venø samt personer med tilknytning til Venø 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Otto Kiørboe, Karl Wedel Pedersen, 
Linda Ulfkjær på valg — alle modtager genvalg) 

7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Når al det formelle er overstået, skal vi spise og feste. Venø Kro arrangerer 
en buffet til 145 kr. pr. person. Tilmelding til en fra bestyrelsen senest den 
23. juni.  
 Kontingentbetaling 100 kr. til foreningens konto: 9116 – 
6005603763 eller direkte til Hans L. Pedersen. 
/ Venø Borger- og Grundejerforening — Linda Ulfkjær 
 
 
VENØ HAVN I FESTTØJET 
Tak for indsatsen på arbejdsdagen den 4. maj.  
Det gav endnu et godt ryk i den rigtige retning og 
gjorde, at havneområdet tog sig pænt ud og blev  
parat til at modtage gæster til Havnefesten. Festen blev en succes - med 
fantastisk vejr, en fin og anderledes Venøsund, flotte, store gæstesejlere og 
en masse glade mennesker, der nød ophold på havnen til musik, mad og øl. 
Indsejlingsdybden blev afprøvet og stod distancen.  
 På opfordring fra Venø Borger- og Grundejerforening vil vi indrette 
og skilte med oplagsplads til opsamlede sorte opdriftsbøjer. VBGF har også 
foreslået, at Venø Havn fremover sælger bøjerne, så indtægterne tilfalder 
Venø Havn. VenøBoen har samme forslag. Det takker vi for!  
 Søndag den 9. juni kl. 9:00 holder vi næste arbejdsdag og begyn-
der traditionen tro med morgenkaffe i Havnehuset. Opgaverne er denne 
gang: Montering af de sidste pullerter, fliselægning, plantning af marhalm, 
ukrudt og oprydning, sten flyttes til kanterne i havnen, maling af stern gl. 
toiletbygning og stolper ved parkeringspladsen. 
 Skt. Hans bål afholdes som sædvanligt den 23. juni kl. 21:00 med 
sang og båltale, denne gang ved Bent Ole Pedersen, tidligere Venøpræst. 
/ Venø Havn — Mette Jaffke 

DET  SKER 
 ÅBNINGSTIDER  I  JUNI 

 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

   

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

   

 
 

Venø  Galleri 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

   

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent  
mandag til søndag  

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

 
Søndags Brunch den 30. juni  

fra kl. 11:00-15:00.  
(Bordbestilling nødvendig- bemærk at 

der kun serveres brunch i dette tidsrum) 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKETE 
GENERALFORSAMLING 
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 
Vandværk den 23. maj. Sædvanen tro blev vandvær-
kets generalforsamling heller ikke i år det helt store 
tilløbsstykke, men bestyrelsen vælger at tolke det lave 
deltagerantal som tilfredshed med øens vandforsyning og ikke, at forbru-
gerne er uinteresserede i, om der er vand i hanerne på Venø.  
 Regnskabet for 2012 endte med et overskud på den ordinære drift 
på kr. 76.798 efter et år uden ekstraordinære udgifter. Finn Rantzau Nielsen 
og Søren Lang Hindkjær var på valg og begge blev genvalgt. Ligeledes var 
der genvalg til suppleanten Anders Ulfkjær. Bestyrelsen har konstitueret sig 
således: Formand: Finn Rantzau Nielsen, næstformand: Kjeld Jensen, kasse-
rer: Søren Lang Hindkjær, medlem: Villy Christensen, medlem: Henning 
Christensen samt suppleant: Anders Ulfkjær. 
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 
 
 
HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 
Venø Borger- og Grundejerforening har foreslået, at der ind-
føres en generel hastighedsbegrænsning på 60 km/t på hele 
Venø. Forslaget er blevet behandlet i VenøBoens bestyrelse, 
og bestyrelsen finder det ikke begrundet at ændre på de nu-
værende hastighedsbegrænsninger på Venø.  
 Men bestyrelsen henleder opmærksomheden på (hvis 
nogle skulle have glemt det), at færdselsloven også gælder  
på Venø, og der opfordres kraftigt til, at de gældende regler 
overholdes. Kør efter forholdene og vis hensyn! 
 
Bøjer 
De mange bøjer, der igennem flere år er drevet i land på strandene på 
Venø er nu afhentet. VenøBoen har i samarbejde med Venø Borger- og 
Grundejerforening fået lavet en aftale med muslingeopdrætsfirmaet om, at 
bøjerne kunne afhentes mod en betaling på kr. 5,- pr. stk.  
 I alt er der solgt 
3.771 bøjer, og penge-
ne for salget er blevet 
fordelt ligeligt mellem 
de to beboerforenin-
ger. VenøBoen har 
valgt at videregive sin 
del af det indkomne 
beløb til Venø Havn. 
 
/ VenøBoen  
— Søren Lang Hindkjær 

Færgetrafik  
i april 
 
 

 2013 2012 
Passagerer ........... 17.738 .... 18.902 
Personbiler ............. 8.680 ....... 9.028 
Busser ......................... 374 .......... 374 
Lastbiler ...................... 164 .......... 132 
Gods (tons)................ 619 .......... 143 
Cykler .......................... 282 .......... 176 
Campingvogne ............. 2 ............. 16 
 
 
 
 
 
 
STRANDRENSNING  
Ca. 35 personer mødte op i høj 
solskin og var med til at gøre 
Venø klar til en ny turistsæson. 
 Efter et par timers arbejde 
sluttede vi af med læskende drik-
ke, kaffe og kage på havnen. En 
rigtig hyggelig dag! 
 Tak til alle fremmødte samt 
Nørskov og Sønderskov, der lag-
de køretøjer til. 
 Næste år vil vi som et for-
søg lægge strandrensning på en 
hverdag, nemlig tirsdag den 1. 
april kl. 16–18. Her vil vi få 
hjælp af Efterskolen. 
/ Venø Borger- og Grundejer-
forening og VenøBoen 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER  
ARBEJDSDAG 
Der er arbejdsdag i Venø Børne- 
og Ungdomshus lørdag den 29. 
juni kl. 13.00. Alle er velkomne! 
 Vi slutter dagen med fæl-
lesspisning ved bål og grill. Børne-
huset sørger for salatbar og tilbe-
hør. Medbring selv kød. 
/ Venø Børne- og Ungdomshus  
— Flemming Damgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIKUM 
HYPERICON PERFORATUM 
Langs vejene, mange på Nørskov-
vej nord for Havstokken.  
 Klassisk snapseurt, god 
smag og flot farve. Pluk en buket 
lige når den springer ud i juli - 
knopperne som lige er ved at bri-
ste giver mest. Hæng den til tørre 
et par uger og pil blomsterne af. 
De dækkes med billig vodka og 
trækker en uges tid.  
 Farven er flottest lige efter, 
men smagsmæssigt vinder den 
afgjort ved modning.  
 Ekstrakt. 
/ Søren Baggesen 

ÅBENT HUS! 
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening inviterer lørdag den 8. juni kl. 11:00 til 
åbent hus hos Venoesund Fisk og Skaldyr ApS, Sønderskovvej 20, Venø, 
7600 Struer. Der vil være samlet afgang med Venø Færgen kl. 10:00 på 
Kleppen. Vær derfor i god tid. Alle interesserede, også børn og ikke-med-
lemmer, er velkomne.  
 Vi vil forsøge at arrangere, at den lille redningsbåd fra Thyborøn be-
søger os. Foreningen vil være vært ved en øl eller sodavand samt en pølse 
med brød fra grillen. Der vil også være mulighed for at smage vores berøm-
te østers. 
/ Nordvestjysk Fritidsfiskerforening — Dennis Borbjerggaard 
 
 

CYKLISTSATS! 
Den 22. juni inviterer Venø på en cyk-
list-pakketur. Pakketuren er arrangeret af 
Lis Møller Jensen, som også er guide på 
en del af turen. Turen er den første af en 
række aktiviteter, der henvender sig spe-
cielt til turister på to hjul. Turen begyn-
der med færgeturen, og kan foregå på 
egen eller lejet cykel. Arrangementet er 
en del af det fællesprojekt, som fem af de 
danske småøer har gang i sammen med 
Cyklistforbundet. Udover lokal markeds-
føring af turen, så kommer den til at 
fremgå af et større nationalt program, 
der skal føre cyklister rundt i det danske 
landskab. 

Venø har et par sider i den pjece, der fortæller om alle ture. Udover en sær-
lig brochure, der beskriver indholdet i turen, er der lavet en beskrivelse med 
kort over cykelruter på Venø. Den gengiver vi her i ”lille udgave”. 
 Ønsker du mere information om ”pakketuren”, så kontakt 
lis.moeller.jensen@gmail.com. For 295 kr. får deltageren færgebillet, cykelle-
je, guidet 2-timers tur og frokost i Havnehuset. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ MED UNGE ØJNE 
Med dette nummer præsenterer VenøPosten første indspil i en serie af korte 
indlæg fra elever på Venø Efterskole. Efterskolelærer Steffen Kjær har opfor-
dret nogle af sine elever til at se på Venø med egne øjne. VenøPosten har 
fået mulighed for at vælge blandt de mange bidrag og bedt vores fotograf 
Karen Damgaard om at illustrere. Velkommen til at kigge med!  
/ Red. 
 
Naturen har gjort det hele meget bedre 
Tro det eller ej. Vi unge lægger helt sikkert mærke til naturen på Venø. Nu 
har jeg været på Venø i to år som efterskoleelev, og jeg vil helt sikkert huske 
Venø for dens sommer, det gode vejr og ikke mindst skoven.  
 I eksamensperioden sidste år havde min efterskolekammerat og jeg 
fri en dag, hvor vi bare skulle læse op til prøven den følgende dag. Vi tog 
ned til campingpladsen og købte lidt kold kakao og en is og satte os på en 
bænk nede ved vandet. Jeg husker det som en af det bedste dage på hele 
året, for det var nu, vi skulle nyde tiden, inden efterskoleåret var slut. Vi gik i 
vandkanten med bare fødder og nød solskinnet og den grønne natur og 
det plaskende vand. Jeg får helt ondt i maven af at tænke tilbage på den 
tid.  
 Hver aften, siden foråret kom til Venø, har jeg gået ind i skoven, som 
har sin plads lige overfor efterskolen. Jeg er gået lidt ind ad grusvejen og er 
drejet ind mod skoven. Og dér, lige midt i skoven, er en åben plet, hvor vin-
den ikke kan røre mig, og solen bager og fuglene synger. Jeg kan stå der-
ude længe, bare i min egen verden. Det kommer jeg godt nok til at savne, 
når jeg forlader øen i slutningen af juni. 
 Nu må vi se, om jeg kommer tilbage engang om nogle år og ser på 
de steder, som har gjort mit efterskoleophold meget bedre.  
/ Mathias Moesgaard, 16 år, Venø Efterskole 

AFGØRELSE — MULTIHAL 
Natur- og Miljøklagenævnet har 
efter besigtigelsen i april meddelt 
deres afgørelse. Den er på 15 si-
der, hvoraf de første 13 sider op-
summerer indlæggene i de to 
sager om ekspropriationen og 
dispensation fra strandbyggelin-
jen. 
 I selve afgørelsen står der 
om ekspropriationen af jord til 
lokalplanens placering nord for 
værkstedet, at det retslige grund-
lag kræver, at den er lovlig, tids-
mæssig aktuel og nødvendig. 
Nævnet vurderer, at krav om lov-
lighed og tidsmæssig aktualitet er 
opfyldt. Nødvendighedskravet er 
også opfyldt i snæver forstand, 
fordi der ikke har været udsigt til 
en forhandlingsløsning, da hensy-
net til strandbeskyttelseslinjen 
hidtil har haft afgørende betyd-
ning.  
 Nævnet konstaterede imid-
lertid under besigtigelsen, at både 
ejeren og efterskolen var enige 
om, at en placering af hallen i 
forlængelse af værkstedet i ret-
ning mod kysten og med gavlen 
mod kysten var acceptabel. Der 
henvises her til et placeringsfor-
slag fra efterskolen til Naturstyrel-
sen. Placeringen kræver dispensa-
tion fra strandbeskyttelseslinjen, 
som Nævnet er indstillet på at 
godkende, hvis ekspropriation 
herved kan undgås. På den bag-
grund ophævede Nævnet Struer 
Kommunes ekspropriation og 
pegede på nævnte placering, til 
endelig aftale mellem parterne. 
/ Venø Efterskole  
— Peter Petersen 

Foto: Karen Damgaard 
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VENØ WATER STARS 
Surfstævnet ”Venø Water Stars” kørte for fuldt skrald lørdag for 3. gang på 
stranden ud for Venø Havn.  
 Venø Water Stars er et surf stævne, der afholdes hvert år på Venø. En 
gang om året mødes Danmarks elitesurfere for at ræse øen rundt, sætte de 
fedeste tricks på vandet og sejle hurtigere end alle andre.  
 
”Venø Rundt” 
Venø Rundt er en del af surf koncernen Neil Prydes Ø Grand Prix. Det er 27. 
gang det afvikles, og der ligger stor tradition bag. Det er en disciplin, hvor 
det gælder om at komme først rundt om øen. ”Venø Rundt” kom faktisk før 
”Venø Water Stars”, disciplinen blev overtaget af Venø Efterskole, da de op-
rettede Venø Water Stars. 48 deltagere gjorde lørdag forsøget, men kun 37 
gennemførte. Resten udgik, enten af ren træthed eller af ødelagt udstyr. 
Sejren gik til den unge Sebastian Kornum i windsurf-delen og til Bjørn Rune 
Jensen i kitesurf-delen.  
 
”Freestyle” 
Freestyle er også en stor del af Venø Water Stars. Danmarks eliten troppede 
op og gik på vandet kl. 14:15. Konkurrencen består af to dele: ”Single-
eliminering og Double-eliminering”. Single-elimineringen blev næsten afvik-
let lørdag. Den fortsætter med de sidste finaler søndag. Hvor Double-
elimineringen også afvikles umiddelbart efter.  
 
Stævnet som helhed 
Man kommer fra nær og fjern for at komme til Venø og sejle eller bare se 
stævnet. Mange siger, at det er det hyggeligste stævne i Danmark og stadig 
afholdt meget professionelt. Mange tidligere elever fra Venø Efterskole 
kommer tilbage på denne dag, og flere af dem løber af med podiepladser 
og fede præmier.  
 Der er masser af opmærksomhed omkring stævnet og rigeligt med 
sponsorer: Plasma, Expert, Nautic, West Wind, Intersport og Venø Eftersko-
le. Bare for at nævne et par stykker. 
/ Michael Iversen, elev på Venø Efterskole 

. . .  

 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Peter Petersen 
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2. juni  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

2. juni kl. 14:00 Fernisering på Venø Galleri 

8. juni kl. 11:00 Åbent hus hos Venoesund Fisk og Skaldyr 

9. juni kl. 9:00 Arbejdsdag på Venø Havn 

9. juni  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

16. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

18. juni  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

23. juni  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

23. juni kl. 21:00 Skt. Hans bål ved havnen 

25. juni  Bogbilen: På Venø sidste gang før sommerferien 

28. juni kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 

28. juni kl. 18:00 Venø Borger- og Grundejerforening,  
  generalforsamling og sommerfest, Venø Kro 

29. juni kl. 13:00 Arbejdsdag i Venø Børne- og Ungdomshus 

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

 

Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 

Lektiecafé: Den 3. og 10. juni kl. 16:15 

Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 

GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

VENØ  I  JUNI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2013 
bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. juni 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem  
senest den 21. juni. 
 
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 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  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
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: Karen Damgaard 
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