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VENØ  SOGN 

INDVENDIG RESTAURERING AF VENØ KIRKE 

Den 2. maj begyndte Anders Hunsballe nedtagningen af kirkeinventaret 

samtidig med, at der var over 100 besøgende i kirken, og det på det almin-

delig tirsdag. Noget er allerede kørt til Struer Museum, mens resten er op-

magasineret for nærmere vurdering. Selv små ting som et stykke indpak-

ning fra en guldbarre med nødder, hvor der på bagsiden er skrevet ”Poul 

Hansen 1978 – malet PH Sevel & Vinderup”. Det lå bag ved alteret. Større 

ting som prædikestol skal inspiceres af en konservator, da der er spor af bo-

rebiller. Men intet bliver smidt væk, før det er vurderet og fotograferet. Det 

vil indgå i et fotoalbum/dagbog, som vi har under planlægning. 

 Pavillonen er taget i brug. Akustikken er ikke som i kirken, men vi vil 

forsøge at bedre det efter vurdering fra vores organist. Videoen, som vi har 

fået produceret, kan ses i pavillonen. 

 Kirken er nu tømt og allerede i uge 21 forventer vi at støbe nyt gulv 

ovenpå det eksisterende dæklag, som er fuldstændig intakt og tørt. 

Gå ind på www.venoe.dk og se mere om restaureringen. 

 

Legat til kirken 

Den 18. maj fik vi meddelelsen om, at Kirsten og Peter Bangs Fond, Struer 

har besluttet at uddele et legat på kr. 25.000 til Venø Kirke. Beløbet er øre-

mærket til etablering af højtalere i våbenhuset og udenfor kirken. 

 Vi er meget glade for tildelingen af legatet, da det er sket uopfordret. 

Det tyder på god opmærksomhed på det, der sker på Venø, og i det her 

tilfælde kirken. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

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 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 

 

Servicemedarbejder 

Vikariat 

 

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 

Foto: Lise Thillemann Sørensen Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Preben Friis 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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TAK! 

 

FORKVINDEN! 

Til lykke til Aase Askanius, der,  

med sædvanlig hård hånd og i 

døgndrift, styrede os alle gennem 

både de lette og de svære opgaver 

i forbindelse med Ø-dagene.  

/ VenøPosten — Red.  

 

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 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, 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 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

Ø-UDFORDRINGER 

De danske småøer, herunder Venø, 

kan få problemer, når konsekvenser-

ne af det netop indgåede postforlig 

bliver virkeliggjort fra årsskiftet 

2016/17.  

 Der er stor usikkerhed med hensyn til, hvordan 

øboerne sikres omdeling af dagblade og i øvrigt også 

leveringen af brevpost fra næste år. 

 Det fremgik af formanden Dorthe Winthers be-

retning på generalforsamlingen på Venø i Sammen-

slutningen af Danske Småøer. Gæsterne blev budt vel-

kommen af borgmester Mads Jakobsen.  

 Også de lidt større statslige bevillinger til færge-

drift fra efteråret blev drøftet. Regelsættet omkring be-

villingen er blevet komplekst og uden hensyn til de 

store forskelle, der er mellem de 27 småøers færgefor-

hold. Dorthe Winther ønsker, at den enkelte færge-

kommune og øboerne sammen finder løsninger, der 

fører til øget besøg på øerne, så flere får glæde af  

natur- og ø-oplevelser i øvrigt. 

 På generalforsamlingen introducerede Sammen-

slutningens ”turistambassadør” Britta Leth ”Ø-pas”, som 

alle ø-færgeselskaber tager i brug i juni. Det gør det 

muligt for turister at dokumentere deres færgeture og 

ø-hoppe rundt i de danske farvande hele året rundt. 

 Dorthe Winther blev genvalgt som formand for 

de 27 øer. Efter tur udtrådte repræsentanter for Nekse-

lø og Bjørnø af bestyrelsen og ind træder Mandø og 

Orø. Venø er fortsat repræsenteret i bestyrelsen. 

 Næste års generalforsamling afholdes på Aver-

nakø i dagene den 19. til 21. maj 2017. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

SKAL DE SMÅ ØER  

LUKKES ELLER  

SÆLGES TIL  

HØJESTBYDENDE? 

På LAG Småøernes generalforsamling i Odense sidst i 

april var lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet 

inviteret til at holde et oplæg om sit syn på udviklingen 

af landsbyer og småøerne. 

 Jørgen Møller forsker i landdistriktsudvikling og 

har gjort sig kendt med en række provokerende syns-

punkter på fremtiden for de små samfund. 

 I debatten efter oplægget blev det klart, at forsk-

ningen ikke har omfattet småøerne, men at oplægshol-

deren overførte sine arbejdsresultater fra landsbyer til 

småøer.  

 Jørgen Møller præsenterede, hvad han kaldte 

sin ”Trosbekendelse”, som afgørende for udvikling, 

nemlig: 

 At planlægning er altafgørende. 

 At tænke langsigtet 

 At tænke strategisk 

 At tænke i helheder 

 

Tilhørerne kunne efterfølgende for egen regning tilføje 

nødvendigheden af ”at handle der ud fra”. 

 I LAG Småøerne lægges der vægt på, at støttede 

aktiviteter har udgangspunkt i langsigtede udviklings-

planer. 

 På selve generalforsamlingen var der en drøftel-

se af den 30 % reduktion i de økonomiske rammer, 

som Folketinget har besluttet, og som rammer småøer-

ne hårdt. Endvidere drøftedes initiativer til begræns-

ning i de helt uforståelige bureaukratiske regler for 

ansøgnings- og rapportering af LAG-projekter.  

 Til bestyrelsen nyvalgtes Jytte Bjergvang, Ager-

sø. 

 Næste frist for indsendelse af ansøgninger om 

LAG-midler er den 18. august (se mere på:  

www.lag-smaaoerne.dk). 

/ LAG Småøerne — Jan Bendix, bestyrelsesmedlem 

Foto: Lise Thillemann Sørensen 

http://www.lag-smaaoerne.dk
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DEN 11. JUNI ER DAGEN… 

Venø Café og Havnekiosk åbner glædeligvis med ny forpagter: Ole  

Andreasen (foto), 60 år og med erfaring fra marketenderi- og cafeteriadrift  

i Aarhus-området.  

 Venø Café og Havnekiosk er et omdrejningspunkt for Venøs gæster. 

Med de begrænsede overnatningsmuligheder, som Venø tilbyder, er det 

vigtigt, at der er mulighed for at få både ”det lette måltid”, kaffen og kagen 

og det ”fine” køkken. Det sidste sørger Venø Kro for. De øvrige forfrisknin-

ger har ligget i dvale siden oktober i fjor og caféen vil nu igen kunne løse 

opgaven. 

 Ole Andreasen har sammen med sin kæreste, der begge kommer fra 

Aarhus, lejet et sommerhus for at være tæt på caféen og kunderne i den 

kommende højsæson.  

 I en samtale med VenøPosten fortæller Ole, at han vil begynde med 

et enkelt sortiment af ”fast food” (bøfsandwich, forårsruller osv.), krydret 

med asiatiske retter inspireret af kærestens hjemland. Ole ønsker henover 

sommeren at få erfaring om de lokale forhold og også at udvide sortimen-

tet både på måltidssiden og dagligvarer. 

 For venøboerne og turisterne er der heldigvis igen åbnet nye mulig-

heder. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

NYSTIFTET PRIS TIL VENØTURISME-PROJEKTET 

I forbindelse med generalforsamlingen i Struer-Egnens Turistforening ud-

deltes en nystiftet pris, som påskønnelse af et ”bemærkelsesværdigt turisme-

projekt”. Turistforeningen har ønsket at fortsætte den tradition, der var 

skabt af den tidligere erhvervs- og turistchef i Struer J.A. Gam-Andersen. 

Prisen kan ikke søges, og prismodtageren udvælges af bestyrelsen. 

 Modtageren af Turismeprisen 2016 blev: Venøturisme. På projektets 

vegne modtog Hanne-Dorthe Skjernaa en check på 5000 kr. af Turistfor-

eningens hidtidige formand Henrik Sommer. 

 På projektets vegne takkede Hanne-Dorthe for anerkendelsen af pro-

jektet og for det ”skulderklap” til de mange frivillige ildsjæle på Venø, som 

prisen er udtryk for. 

 Venøturisme har til formål at give flere af øens gæster gode oplevel-

ser og udnytte færgeforbindelsens muligheder. Igennem projektet er udar-

bejdet bl.a. foldere, Venø App, vandre- og cykelture. På planen er endvide-

re en egentlig guidetræning, som forventes iværksat til efteråret. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved prisoverrækkelsen var Venøturisme 

repræsenteret ved Hanne-Dorthe Skjer-

naa, Knud Overgaard, Venø Bussen og 

Jan Bendix, VenøBoen. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Claus Pedersen 
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SKATTEJAGTEN ER GÅET IND 

I forbindelse med Ø-marked og Ø-Sammenslutningens generalforsamling 

blev den ny Venø App præsenteret. Det skete dels med en lille stand på Ø-

markedet på Værftet i Struer og dels ved udgivelsen af en flyer om emnet. 

Næste gang venøboerne har besøg, så send gæsterne på skattejagt. 

App’en kan hentes på Google Play og i App Store.  

/ VenøPosten — Red. 

 

 

SOMMERKALENDER 

På www.venoe.dk er der som bekendt en kalender med registrerede begi-

venheder på øen. De indmeldte arrangementer er nu også på en trykt ka-

lender, der findes sammen med det øvrige materiale i Færgehuset på Klep-

pen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLNEDGANGSMUSIK 2016 

Med denne udgave af VenøPo-

sten følger årets program for sol-

nedgangsmusik. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKER 

KAFFE, KUNST OG KAGE 

Sommeren er over os. På Venø Galleri er dørene slået op for sommerudstil-

lingen.  

 Igen har Hanny Abel udviklet nye former og farver i sin keramik -  

elegant og smukt. Jeg glæder mig til gensynet med hendes skåle, krus og 

krukker. Else Kørschen arbejder i metal. Tavler med vævninger i kobber og 

små metalplader i forskellige former danner flotte mønstre i sarte farver. 

Store og små malerier, grafik i farver og sort/hvide tuschbillleder fra min 

hånd hænger på væggene. Jan Anker Petersens skulpturer er også et glæ-

deligt gensyn. 

 Jeg er frem til at få det hele på plads, byde velkommen og servere 

kaffe søndag den 12. juni kl. 11:00.  

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

 

 

VENØSUND KALENDER 

Torsdag den 2. juni: Færgelauget 

deltager i Folkemødet i Siloen på Struer 

Havn og sejler orkestre og kor til Øst-

kajen, hvor færgen fungerer som scene. 

Lørdag den 4. juni: Færgen er booket til medlemssejlads. 

Lørdag den 11. juni: Bydes på medlemssejlads m/madkurv, hvor vi følger 

kapsejladsen Venø Rundt for sjægte og smakkejoller. 

Tirsdag den 14. juni: Medlemssejlads fra Jegindø Havn 

Den 16.–18. juni: Færgen er i Thisted, Skive og Struer med korarrange-

mentet ”Midsommer i Limfjorden”. 

Lørdag den 25. juni: Festlig maledag på færgen i Venø Havn kl. 10 - ? 

Grill og forplejning samt lodtrækning om præmier. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen  

 

 

VENØ RUNDT 

Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur har inviteret alle sejlere 

af Limfjordssjægte og andre lignende/beslægtede bådtyper til Venø Rundt 

den 11. juni. Den hyggelige kapsejlads rundt om Venø har start og mål 

ud for Humlum Havn.  

 Praktiske oplysninger kan fås hos Anders Røjbæk, tlf. 20 89 41 11,  

e-mail anro@altiboxmail.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

TOM BUK-SWIENTY PÅ VENØ 

Foredragsgruppen er glade for at 

kunne informere om, at næste 

foredrag er med Tom Buk-

Swienty. 

 Emnet er: På sporet af Ka-

ren Blixens eventyrlige far.  

 Foredraget er den 5. ok-

tober kl. 19:30 på Efterskolen. 

 Håber at se mange glade 

deltagere til aftenen, så sæt evt. 

allerede nu kryds i kalenderen. 

Mere information følger senere. 

/ Foredragsgruppen  

— Tove Odgaard, Per Mikkelsen 

og Kirsten Jensen 
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DET  SKETE 

NYE REGLER FOR VANDVÆRKET 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 

Vandværk den 19. maj. Som de foregående år blev 

vandværkets generalforsamling heller ikke i år det helt 

store tilløbsstykke – udover bestyrelsen mødte to forbrugere op. Bestyrelsen 

vælger at tolke det lave deltagerantal som tilfredshed med øens vandforsy-

ning, og ikke at forbrugerne er uinteresserede i, om der er vand i hanerne 

på Venø.  

 Til bestyrelsen blev Kjeld Jensen, Villy Christensen og Lise Aggerholm 

genvalgt og Anders Ulfkjær blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen har 

konstitueret sig således: Formand: Finn Rantzau Nielsen, næstformand: 

Kjeld Jensen, kasserer: Søren Lang Hindkjær, medlemmer: Villy Christensen 

og Lise Aggerholm samt suppleant: Anders Ulfkjær. 

 Der er kommet nye regler for vandværkerne i Danmark vedrørende 

regnskabsaflæggelse. Vandværkernes regnskab skal udarbejdes i henhold 

til Årsregnskabsloven, hvilket betyder, at vandværkets anlæg skal værdisæt-

tes og afskrives. Derudover skal et vandværk “hvile i sig selv” dvs. det må 

hverken give overskud eller underskud. For Venø Vandværk betyder æn-

dringerne, at værdien af grund, bygning, boringer, styring, filtre, pumper 

osv. nu fremgår af regnskabet og skal afskrives med ca. kr. 112.000 om året. 

Konsekvensen af en sådan afskrivning er, at regnskabet ender med et un-

derskud, hvilket ikke er tilladt. Det betyder, at taksterne må ændres, således 

at årsresultatet ender med et 0. 

 Baseret på dette har bestyrelsen derfor besluttet at hæve den faste 

afgift fra kr. 700,- til kr. 1.025,- pr. år ekskl. moms. Vandafgiften fastholdes 

på kr. 2,50 pr. m3. Derudover har bestyrelsen besluttet at hæve tilslutnings-

gebyret for nye forbrugere fra kr. 5.000,- til kr. 8.829,- ekskl. moms. Dette 

skyldes, at nye forbrugere skal indbetale den værdi de nuværende forbru-

gere har opsparet i selskabet. Udover tilslutningsgebyret skal nye forbruge-

re også betale de faktiske omkostninger i forbindelse med tilslutningen. 

 Takstændringerne skal godkendes af Byrådet i Struer Kommune, in-

den de kan træde i kraft. Er der spørgsmål til ovenstående eller vandværket 

i øvrigt, kan vandværket kontaktes på vand@venoe.dk eller på tlf. 97 86 84 

00. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær  

 

 

YOGA PÅ VENØ KRO 

Venø Kro har inviteret et hold yoga-interesserede på work-

shop. Workshoppen omfattede øvelser i en til lejligheden 

opdelt krostue og i det fri. Samværet bød endvidere på kro-

mad.  

       Det er Dorrit Nielsen, der som eksamineret yogainstruk-

tør har hold på fastlandet, men som altså nu er rykket til 

øen. Samværet efter træningen fik også points!  

(Læs mere på www.yoga-dorritnielsen.dk). 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i april 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 15.922 .... 19.124 

Personbiler ............. 8.496 ....... 9.578 

Busser ......................... 368 .......... 400 

Lastbiler ...................... 114 .......... 136 

Gods (tons) ............... 322 .......... 251 

Cykler .......................... 264 .......... 246 

Campingvogne ............. 0 ............... 6 

 

 

Foto: Preben Friis 

http://www.yoga-dorritnielsen.dk
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DET  SKER 

VENØ SVØMNING 

Venø GIF har igennem efterhånden mange år tilbudt Venø  

Svømning 10 lørdage om foråret og 10 lørdage om efteråret  

mellem kl. 13:00 og 13:40 i svømmehallen i Struer. Til Venø  

Svømning kan alle venøboere og eventuelle gæster deltage uanset alder – 

dvs. det er både for børn og voksne og vi har hele svømmehallen for os 

selv.  

 De sidste par sæsoner har vi desværre kunnet konstatere, at antallet 

af deltagere er for nedadgående. Det kan der være mange årsager til, men 

hvis Venø GIF skal opretholde tilbuddet om svømning og have økonomien 

til at hænge sammen, bliver der nødt til at være et passende antal deltage-

re. 

 For at bestyrelsen for Venø GIF kan vurdere om svømmetilbuddet 

skal fortsætte, vil vi gerne have tilkendegivelser fra alle venøboere, der har 

til hensigt at komme til svømning én eller flere gange efter sommerferien. 

Der er ikke tale om en bindende tilmelding, men bestyrelsen ønsker at for-

nemme “stemningen” for, at der tilbydes svømning. Skriv derfor en mail til 

undertegnede på soeren@venoe.dk eller ring på tlf. 97 86 84 00 senest 

den 10. juni og fortæl, om du mener at Venø Svømning skal fortsætte ef-

ter sommer. 

 Baseret på tilbagemeldingerne beslutter bestyrelsen for Venø GIF 

efter den 10. juni om svømningen skal fortsætte eller ej. Det er altså sidste 

chance nu, hvis den traditionsrige Venø Svømning skal køre videre. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær  

 

 

FÆLLES GÅTUR - NU BÅDE TIRSDAGE OG TORSDAGE 

Vi har i GIF besluttet, at vi vil opfordre til fælles gåture både tirsdage og 

torsdage kl. 19:00. Det er ganske gratis at deltage, så find blot traveskoe-

ne frem og mød op ved Havnehuset. Vel mødt! 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

KONTINGENT TIL GIF 

Mange af jer vil snart modtage kontingentopkrævning til GIF på 50 kr. Det 

er et lille og symbolsk beløb, som vi indkræver som et slags grundbeløb for 

alle, der deltager på faste hold.  

 For dem ,der ikke direkte er til knyttet en bestemt aktivitet, forsøger vi 

i løbet af året at indbyde til fællesaktiviteter såsom Ladywalk, fællesspisning, 

juletræsfest, gaderundbold m.m.  

 Så når Girokortet lander i jeres postkasse, så håber vi, at I stadigvæk 

vil støtte Venø GIF og deltage aktivt i de aktiviteter, vi udbyder. Vi vil selvføl-

gelig gerne høre fra jer, hvis I ikke modtager et girokort, men gerne vil være 

medlem. Henvendelse til gif@venoe,dk eller Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

  LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Signe 

af Lars Johansson 

Forlag: Gyldendal 

ISBN-13: 9788702058154 

 

I 1942 møder Signe en charme-

rende tysk officer. Hun vælger 

at flytte til Böhmen til officeren 

og hans tre børn. Både rejsen 

og opholdet bliver en både 

barsk og romantisk historie om 

Signe og de valg, hun gør i livet. 

Historien bygger på autentiske 

personer. Datteren har i samar-

bejde med forfatteren (som er 

hendes mand) lavet en film om 

datterens rejse tilbage i mode-

rens historie.  

 

Bedømmelse: 4 stjerner. 
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DET  SKER 

NYE FORPAGTERE I HAVNEHUSET 

Hurra og tillykke til Venø fordi det lykkedes... 

Ole Andreasen fra Aarhus har lagt billet ind på at drive 

Havnehuset. 

 Allerede fra den 11. juni, eller så tæt derpå som muligt i forhold til 

diverse tilladelser, åbnes dørene igen. 

 Ole og hans kæreste Thi La vil køre konceptet videre, som vi kender 

det med kiosk med lidt udvidet sortiment og café med mad og kaffe. Måske 

får vi mulighed for at smage vietnamesiske retter, da Thi La er fra Vietnam 

og er god til at lave dem, siger Ole. 

 Bestyrelsen byder Ole og Thi La hjertelig velkomne på Venø! 

 

Venøboerne gør klar til åbningen 

18 af Venø Havns gode støtter var mødt op for at klargøre området til den 

kommende sommers aktivitet. 

 Tak for opbakningen, vi ser frem til gensyn under mere selskabelige 

former, når Havnekiosken kommer i drift igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Hans bål 

Traditionen tro er der bål torsdag den 23. juni kl. 20:00 med tale og som-

mersange. Alle er velkomne! 

 

/ Bestyrelsen for Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Preben Friis 
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DET  SKER 

FRA REBILD TIL VENØ 

Det har ikke været nogen ligetil beslut-

ning for familien at rykke ”teltpælene” 

op og vælge nye job. Anders Vandsø 

Pedersen (foto), 49 år og hans kone 

Marlene besluttede sig tidligere på året 

for at få opfyldt deres jobønsker. 

 For Anders blev den jobmulig-

hed, han greb, stillingen som admini-

strationsansvarlig på Center for Tandregulering på havnen i Struer. Centret 

servicerer Skive, Thisted, Lemvig og Struer Kommuner. 

 For Marlene var valget en stilling i det Grønlandske Hjemmestyres 

afdeling for Børn og Familier i Nuuk. Marlene har en uddannelse som soci-

alrådgiver — og drømmen om Grønland. 

 De to jobmuligheder dukkede op efter, at Anders og Marlene i efter-

året sidste år havde overvejelser om at rykke mod Venø, som Anders havde 

tjekket ud ”på afstand”. Huset i Rebild er sat til salg. Afstanden til Ålborg gør 

det ikke vanskeligt at sælge. 

 Lejligheden på Riisvej gør det muligt at prøve livet på Venø. For An-

ders har det været fint fra første dag – hjulpet af herligt vejr og mødet med 

venøboere på sine daglige ture med hunden, der er lige så begejstret for 

stedet, som Anders. I sin første tid på Venø har Anders benyttet sig af Jens 

Chr. Brødbæks tilbud om at dyrke havkajak, som han og hans søn har prak-

tiseret gennem nogle år. 

 Velkommen til Anders og den øvrige familie, når rejsemulighederne 

gives. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

VENØS FORENINGER 

VenøPosten udsender i juni den sædvanlige årlige opfordring pr. mail til at 

indsende ajourførte oversigter over de enkelte foreningers bestyrelsessam-

mensætninger og kontaktadresser. Den samlede oversigt bringes i juliudga-

ven. 

 Er der nye foreninger/grupper, der ønsker at komme med på oversig-

ten, så skriv til vp@venoe.dk. På forhånd tak for hjælpen! 

/ VenøPosten — Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  JUNI 
 
 

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 Café og Havnekiosk 

 
Ole Andreasen 

oleandreasen@hotmail.com 
tlf. 91 97 37 28 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Sommerudstillingen åbner den 12. juni 

kl. 11:00. Ellers åbent 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-søndag 
til frokost fra kl. 11:30-14:00  

samt aften fra kl. 17:30-21:00. 
 

Reserver venligst bord. 
 

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

 

Foto: Jan Bendix 



12  

Ø-DAGE  I  GLIMT 

PRESSEN OG Ø-DAGENE 

Ø-dagene blev dækket af Dagbladet, Weekendavisen og TV-MidtVest. 

Her er et par klip og foto af formanden i samtale med tv-journalisten, 

der ville have færgen i baggrunden. Emnet var færgetaksterne. 

/ VenøPosten — Red.  

 

Foto: Jan Bendix 
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. . .  

 

 

 

Ø-dage fotos—side 13 og 14: :Lise Thillemann Sørensen og Preben Friis 
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EN ASIATISK REJSEHILSEN  

En hilsen fra Japan, solens rige eller Nihon Koku, som 

man oprindeligt lokalt har kaldt dette land, hvor solen 

står op. Her har jeg været i godt en måned nu efter at 

have tilbragt to måneder i Indien, siden jeg i februar 

forlod et sneklædt Danmark. 

 De tre første uger i Japan var jeg iført gummi-

støvler, fordi jeg arbejdede på to økologiske landbrug 

igennem det, der hedder WWHOOFing (World Wide 

Opportunities on Organic Farms / Willing Workers on 

Organic Farms) Princippet i dette foretagende er, at 

man hjælper til på gårde og får imod det kost og logi. 

Det var hårdt, men sjovt at få jord under neglene og et 

indblik i, hvordan man dyrker ananasplanter, sår majs 

og blander kvægfoder af tofurester, og arbejdet gav 

mig derudover mulighed for at komme tættere på kul-

turen og hverdagen her og møde mange gode men-

nesker, der har åbnet op for yderligere venskaber og 

visitter i hovedlandet, hvor jeg nu rejser rundt den sid-

ste måneds tid, inden turen går hjem til sommer i Dan-

mark.  

 At rejse i Japan er som at rejse i fortiden og frem-

tiden på én gang. Ved siden af det næsten 1000 år 

gamle kejserslot tårner en skyskraber sig op, og side 

om side i metroen står kimonoklædte damer med ho-

vederne fulde af de rituelle regler for den traditionsrige 

theceremoni, mens unge forretningsfolk i stramme 

jeans og futuristiske ure om håndleddet bruger tog-

tiden på at gennemgå dagens arbejde med program-

meringen af en ny robot eller lader tankerne vandre til 

weekenden, hvor slipset kan løsnes og en fyraftensøl 

kan udvikle sig til en nat på karaokebaren. Hvis de om-

kringstående passagerer ikke har øjnene klinet til iPho-

nen, er de ung som gammel forsvundet ind i et tegne-

serieunivers i mangahæfterne.  

 Er klokken efter 20, er der ikke mange øjne åb-

ne, for da er arbejdsdagen først forbi - og det kan den 

sagtens først være hen mod midnat - så handler det 

om at få bare en smule søvn, inden en ny dag begyn-

der.  

 For det er ikke uden grund, at alting synes ligeså 

glidende som sushistykkerne på rullebåndet eller hur-

tigtoget, der nærmest svæver ind på stationen og 

standser på minuttet. Man yder sit bedste og yder en 

del, men lader sig så tilsyneladende også koble helt fra, 

når man fx efter fyraften en almindelig tirsdag aften 

UDLANDSKORRESPONDENTERNE 

med et saligt udtryk i ansigtet lader kroppen glide ned i 

en af de varme kilder, der er resultatet af en brandene, 

boblende undergrund.  

 Min fornemmelse er, at hvor nogle bukker under 

for det massive arbejdspres og højst tragisk lader me-

ningsløsheden resultere i selvmord, så kan andre må-

ske netop klare denne hverdag, fordi de kan finde ud 

af at holde helt fri, når de har muligheden for det. Må-

ske dette er et udtryk for en buddhistisk tilstedeværel-

setankegang, der ligesom religionen - og religionerne - 

har tager en uforpligtende, men inkorporeret plads i 

en stor del af befolkningen og landet som helhed. Her 

er ingen, men alligevel alle religiøse, og det er ikke 

unormalt at vedkende sig to eller flere religioner på én 

gang. Man siger tit, at en japaner fødes shintoist, bliver 

gift kristen og dør som buddhist.  

 For mig at se skaber dette forhold en balance, 

der også gør sig gældende for andre forhold her. Selv-

om der i byerne er myretuelignende menneskemasser, 

skal man ikke langt væk for at finde fred i naturen. 

Hvor end jeg har været, har jeg været omgivet af bløde 

bjerge beklædt i grønt betræk, og sådan får man ind-

trykket af, at der måske ikke fuldstændigt, men til en vis 

grad er balance mellem den ilt, der sluges i byerne og 

den ilt, der bliver dannet i dette grønne flor.  

Naturen møder byerne, ligesom materialismen møder 

minimalismen, ligesom fortiden møder fremtiden, og 

sådan er et møde med Japan et møde med så mange 

verdener, at det ikke bliver et farvel, når jeg tager her-

fra, men et på gensyn.  

/ Karen Damgaard – p.t. Japan 

Privatfoto 
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SURFSTÆVNE, SPONSERET AF VENØ EFTERSKOLE 

Der bliver masser af aktivitet på vandet, når Venø Water Stars den 11.-12. 

juni afvikler et stort surfstævne fra Venø Havn. Wind- og kitesurfere fra hele 

Danmark er inviteret til Venø for at prøve kræfter med de forskellige surf-

discipliner, som stævnet byder på. 

 Lørdag den11. juni bliver der traditionen tro mulighed for, at sur-

ferne kan deltage i Danmarks ældste og mest traditionsrige surfstævne: 

”Venø Rundt”, hvor både windsurferne og kitesurfere dyster i at komme 

først rundt om øen - en tur på i alt 25 km og som kræver stor styrke og ud-

holdenhed. ”Venø Rundt” afvikles med start kl. 12:00 fra Venø Havn. 

Surferne kan også deltage i disciplinen ”Freestyle Battle”, der henvender sig 

til dem, som gerne vil udfordre sig selv med alverdens vendinger og seje 

tricks med bræt og sejl. 

 Søndag den 12. juni prøver de unge windsurfere talenterne af i en 

kapsejlads fra Venø Havn, hvor de er inddelt i tre niveauer efter erfaring og 

sejlstørrelse. Kapsejladsen er en del af den landsdækkende stævnerække 

”Young Guns”. Som noget nyt afvikles der speedcup om søndagen. Top-

farten for surferne, der suser henover vandet kan være helt op til 60 km/

timen. Om hastighederne når så højt afhænger af vind- og vejrforholdene. 

 Læs mere på Facebook, hvor der i løbet af stævnerne vil være live-

opdateringer samt på www.waterstars.dk. 

/ Venø Efterskole — Ulf Ipsen 

 

 

VENØ ROCKS I SOLSKIN 

Den 26. maj afholdt vi traditionen tro musikfestivalen ”Venø Rocks” i Gry-

den bag efterskolen. Det er tidspunktet, hvor både musiklinjen og musik-

valgholdet har mulighed for at vise, hvad de har nået i løbet af året.  

 Vejret er ikke ligegyldigt til et sådan arrangement, og heldigvis havde 

vi sol fra en skyfri himmel hele eftermiddagen. Der var besøg fra Staby og 

Kongenshus Efterskole samt forældre og søskende til de optrædende.  

 En hyggelige dag, der sluttede på festligste vis, da Venø Efterskoles 

musikhold fejrede deres lærer Claus Regli, der fyldte 50 år dagen efter, med 

en hjemme-digtet fødselsdagssang lavet på en af Claus’ egne sange.  

 En god dag, men grundet nedlæggelsen af skolens musiklinje, også 

den sidste festival — i hvert fald i denne omgang.  

/ Venø Efterskole — Nikolai Vangkilde Terp 

  

 

”SUMMER CAMP” 

Som noget nyt har Venø Eftersko-

le arrangeret en camp for 5.-7. 

klassetrin. Idéen er at skabe inte-

resse for naturen og prøve kræf-

ter med den. Campen gennemfø-

res i dagene den 27.-29. juni. 

 

Farvel og goddag 

Vi tager afsked med vores 

2015/16 elever den 25. juni og 

byder velkommen til det nye hold 

den 7. august. 

 

/ Venø Efterskole  

— Nikolai Vangkilde Terp 

Fotos: Preben Friis 

http://www.waterstars.dk
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5. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen 

11. juni  Venø Café og Havnekiosk åbner 

11. juni  Kapsejlads: Venø Rundt 

11.-12. juni  Venø Water Stars, surfstævne på Venø Havn 

12. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

12. juni kl. 11:00 Venø Galleri åbner sommerudstilling 

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

21. juni  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Præstegården 

23. juni kl. 20:00 Skt. Hans bål på havnen 

24. juni kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

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

 

Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov  

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

Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: efterskolens cykelskur 

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

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

VENØ  I  JUNI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2016 
bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 25. juni 
 

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  
 
Fotograf: Gertrud 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: Preben Friis 


