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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

EP14 er kodeordet. Kodeordet dækker over 

valget til Europa Parlamentet og folkeafstem-

ning om fælles patentdomstol. 

 Valget til Europa Parlamentet finder 

sted hvert fjerde år. Folkeafstemning gennem-

føres, når der er lovgivning med suverænitets-

afgivelse på Folketingets dagsorden. 

 I forrige århundrede blev det efter to 

verdenskrige klart for Europas befolkning, at 

freden mellem de europæiske stater kunne 

fastholdes gennem et tættere samarbejde bå-

de politisk og økonomisk. 

 Ikke alle er lige begejstrede for konstruk-

tionen, der blev resultatet af de europæiske 

politikeres arbejde med den. For Danmarks 

vedkommende viste det sig ved landets tiltræ-

den i 1972 og gennem de politiske udmeldin-

ger, der er kommet siden. 

 Den danske debat om Europa er kun 

sjældent holdt på et perspektivrigt plan. Pres-

se, nationalpolitikerne og de valgte europapo-

litikere har haft vanskeligt ved eller ikke haft 

lyst til at lægge meninger frem, der rækker 

længere end til agurker, børnechecks og tyve-

knægte. 

 Uanset, hvilket mening den enkelte har 

om Den Europæiske Union, så fortjener de 

politikere, der påtager sig opgaven med at 

repræsentere danske synspunkter, at vi, som 

borgere, afgiver vores stemme. 

 Afstemningen om patentdomstolen er 

en teknisk sag, som det synes næsten urimeligt 

at bede den enkelte om at tage stilling til. Et 

flertal i Folketinget siger OK til idéen. 

 Også ved dette valg og afstemningen 

giver Struer Kommune mulighed for at afgive 

brevstemme på Venø. Se hvordan og hvornår 

nedenfor. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

BREVSTEMNING 

Byrådet har besluttet, at vælgere på Venø skal 

have mulighed for at brevstemme til Europa 

Parlamentsvalget og folkeafstemning om den 

fælles patentdomstol den 25. maj 2014. 

 Folkeregisteret er derfor tilstede så du 

kan brevstemme på Venø Efterskole tirsdag 

den 20. maj 2014 kl. 17:00-19:00. 

/ Struer Kommune — Susanne Mortensen 

DET (NÆSTEN) USYNLIGE VALG 
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VENØ  SOGN 

MÅNEDEN DER GIK OG MÅNEDEN DER KOMMER 

Påsken er fejret og traditionen tro har vi afholdt skærtorsdagsarrangemen-

tet med stor opbakning. I alt 82 personer deltog i påskemåltidet, hvor der 

blev serveret lam. 64 voksne og 18 børn deltog, hvilket er ny rekord. Det 

blev en succes ikke kun på grund af deltagerantallet, men fordi det samlede 

øen på kryds og tværs. Som sagt både børn og voksne, men også fastboen-

de og sommerhusejere. Det er rart, at de føler sig som en del af øen. Vi hav-

de udvidet sammenkomsten med en halv time, så der blev tid til at synge 

sammen og ikke mindst, at gæsterne fik talt sammen - og det på kryds og 

tværs. 

 

Der er efterhånden et fast-

tømret team, der står for ar-

rangementet, men derud-

over er det glædeligt, at der 

kommer frivillige tilbud om 

hjælp til både køkkenarbej-

det, dækning af borde og 

opsætning af servietter, som i 

år havde Christina Lisby som 

servietansvarlig. Servietterne 

var i år et livstræ. Derudover 

var der også hjælp til opryd-

ningen bagefter. Stor tak til 

alle, der hjalp og deltog. Vi 

glæder os allerede til næste 

år.  

 

Fortsættes... 

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 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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KONFIRMATION PÅ VENØ 

Søndag den 16. maj kl. 10:00 

konfirmeres følgende konfirman-

der i Venø Kirke af sognepræst 

Per Mikkelsen: 

 Marius Lang Hindkjær, Riisvej 

13 

 Aleksandra Lykke Bjerre Jensen, 

Sønderskovvej 9 

 Bertel Lundby, Revlen 5 

 Amalie Tarbensen Pedersen, 

Riisvej 6 

 

 

 

VENØ ”KIRKEKOR” 

Langfredag i Venø Kirke bød på 

kor-optræden med søstrene Dam-

gaard. Sammen med organist 

Hans Sørensen leverede de ram-

men for dagens særlige læsnin-

ger. 

/ VenøPosten — Red. 

. . .  

Aftenen sluttede med en stemningsfuld gudstjeneste med nadverens ind-

stiftelse og salmesang, der kan få de små hår til at rejse sig, i den fyldte kirke. 

 Gudstjenesten Langfredag var i år ændret, således at organisten hav-

de et lille lokalt kor med, med tre piger fra øen (se foto i højre spalte). Det 

var medvirkende til en langt større opbakning til gudstjenesten end sæd-

vanlig, hvorfor vi gøre det til en tradition fremover. 

 

I præstegårdsskoven er der efterhånden 

ved at være ryddet op efter Bodils hær-

gen. Bøgen er sprunget ud og snart vil 

egen følge efter. Der er, hvis nogle skul-

le have glemt det, opsat to bænke mod 

vest. En lille gangbro fører ud til dem. 

Hvilken udsigt der så åbenbarer sig!! 

 

På kirkegården er der skiftet en del hække 

ud. Buksbommen mistrivedes og er derfor skiftet ud med thuja, der bedre 

kan klare jordbundsforhold mv. Kirkegården passes og plejes på bedste vis 

af Marianne Nørsøller og Bent Larsen fra Struer Kirkegård, så den er en ny-

delse at bevæge sig rundt på. 

 

Maj måned står foran os. Når vi ikke har højmesse kl. 10:00 vil der være mor-

gengudstjenester kl. 8:30. Sidste år var deltagerantallet noget svingende, 

men vi håber folk har lyst til at stå tidligt op, gå i kirke og have en god søn-

dag foran sig. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

 

 

 

 

 

 

 

VENØ KONTAKTER 

VenøPosten har hidtil bragt den 

årlige oversigt over kontaktoplys-

ninger i januarudgaven. 

 Da de fleste af øens for-

eninger har generalforsamling i 

foråret, har redaktionen besluttet, 

at oplysningerne for fremtiden 

bringes i juliudgaven. 

 Vi kontakter de enkelte 

foreninger direkte for at få even-

tuelle rettelser. 

/ VenøPosten — Red. 

40-ÅRS-JUBILÆUM OG FOLKETINGSHØRING 

Sammenslutningen af Danske Småøer og Folketingets  

Udvalg for Småøer fejrede i marts jubilæum med en hø-

ring om rammevilkår og færgedrift. Høringen var samtidig 

udtryk for Folketingets anerkendelse af den indsats, som 

Sammenslutningen har gjort for livet på småøerne gennem alle årene. Der 

er ingen tvivl om, at øernes udfordringer er kendt blandt de folketingspoliti-

kere, der har ansvaret for landdistrikterne.  

 For mange øer giver rammerne for færgedriften store problemer, 

derfor var det et af høringens centrale spørgsmål. Også planlovgivningen 

volder øerne problemer. Det gælder strandbyggelinjen, og det gælder kyst-

nær bebyggelse i øvrigt. Den senere tids presseomtale åbner forhåbentlig 

for en mere tilgængelig fortolkning af lovens bestemmelser. 

 Struer Kommune var fornemt repræsenteret ved høringen. Både 

borgmester Mads Jacobsen, udvalgsformand Per Jakobsen og overfartsle-

der Søren Adsersen deltog. Sammenslutningens formand Dorthe Winther 

repræsenterede de 27 øer på fornemmeste måde og formidlede øernes 

ønske om medvirken i udvikling af lokalsamfundene. Høringen kan ses på 

www.ft.dk/webTV.aspx 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

DE DANSKE SMÅØER ER LEVENDE HELÅRSSAMFUND 

Som mangeårig fortaler for at understøtte Danmark som et ø-rige og som 

medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer arbejder jeg for fortsat udvik-

ling på Venø og de andre danske småøer. Derfor var det også glædeligt at 

se så mange engagerede politikere, borgere og øboere til de to høringer i 

slutningen af marts måned om småøernes færgedrift og -rammevilkår samt 

om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne. For det er dels vig-

tigt med engagerede debattører om småøerne, og endnu mere vigtigt er 

det, at debatten ikke blot foregår blandt politikere på Christiansborg eller 

blandt beboere ude på øerne, men at den foregår i fællesskab. 

 Den ansvarlige minister fokuserede meget på turisme som løsningen 

på øboernes udfordringer. Netop turisme kan da også være med til at ska-

be udvikling på de danske småøer. Men øerne skal ikke udelukkende være 

turistattraktioner, som danskere og udlændinge tager til – og så tager hjem 

fra igen. Tværtimod skal vi arbejde hårdt for, at rammevilkårene på småøer-

ne er i orden. Man skal, som på Venø, smidigt og billigt kunne komme til og 

fra arbejde med færgen, og man skal kunne være i kontakt med både ven-

ner, kunder og det offentlige via en hurtig, stabil bredbånds- og mobildæk-

ning. Turisme skal så understøtte småøerne som levende, helårsbeboede 

samfund, både økonomisk og ved det liv, turismen kan virke til på øerne. 

 Vi skal fortsat arbejde for, at det er attraktivt og nemt at drive erhverv 

og skabe en velfungerende hverdag på småøerne. For kun med et fortsat 

fokus kan vi sammen sikre Venø som et levende helårssamfund, der fortsat 

tiltrækker både turister og tilflyttere. 

/ Flemming Damgaard Larsen, MF, ø-ordfører for Venstre 

Foto: Jan Bendix 
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Ø-SAMMENSLUTNINGEN OG TURISTUDVIKLINGEN 

Sammenslutningen har fået mulighed for tilknytte 

”ambassadør” Britta Leth til arbejdet med at støtte de enkelte 

øer i udvikling af og kvalitetsløft på turistområdet. 

 På et seminar tidligere på året fortalte Britta om sine op-

gaver og muligheder. VenøBoen har søgt om at være med i udvikling af 

”turistpakker” til brug her på øen. Bag idéen står Venø Kro, Venø Cafe og 

Havnekiosk, Venø Færgefart og Venøsund Færgelaug. 

 Fra Brittas indlæg gengives nedenfor en planche med stikord i forbin-

delse med ”pakkeløsninger”, som inspiration til arbejdet. Hele indlægget 

kan ses her: www.danske-smaaoer.dk/turismeseminar-marts-2014 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENØ – WORTH A VISIT / BESUCHEN SIE VENØ 

Hvert år henter flere end 3000 gæster den danske udgave af Venø-

folderen: ”Venø – et besøg værd” i kassetterne på Kleppen. 

 På mødet om turismeudvikling i fjor gjorde Struers turist- og erhvervs-

chef Kim Høfler venøboerne opmærksom på, at Venø også bør henvende 

sig til vores udenlandske gæster. Med hjælp bl.a. fra Grethe Munk-Andersen 

foreligger folderen nu i både en engelsk og en tysk udgave. 

 De engelske og tyske foldere lægges på centrale steder på Venø, på 

InfoCenter Struer og enkel-

te andre steder på fastlan-

det. 

 Samtidig med folder-

oversættelsen foreligger 

Venøs hjemmeside nu og-

så, så udlændinge kan få 

en idé om Venøs tilbud til 

vores gæster. Tag et kig på 

www.venoe.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

FÆRGEKALENDER 

I anledning af Sammenslutningen 

af Danske Småøers 40-års jubilæ-

um er der udgivet en jubilæums-

kalender med temaet: ”Havet er 

vor vej”. Kalenderen gælder fra 

juli 2014 til og med december 

2015. Kalenderen indeholder bil-

leder af de forskellige ø-færger og 

er en oplagt gaveidé.  

 Kalenderen kan købes for 

kr. 75,- hos Venø Cafe og Havne-

kiosk. 

/ VenøBoen  

— Søren Lang Hindkjær 
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DET  SKETE 

”KRATLUSKERE PÅ VENØ!” 

Ja, hvad er det nu for noget? Kratluskere er et øgenavn for frivillige ornito-

loger, som bruger en del af deres fritid på at se på fugle. Tælle, registrere 

antal tidspunkt m.m. og indrapportere disse oplysninger til Dansk Ornitolo-

gisk Forening (DOF). Her bliver de så bearbejdet og kvalitetsvurderet, så de 

kan indgå i statistisk materiale om fuglene i Danmark. 

 På Venø har vi, undertegnede og 8–10 flere (som regel dog kun 3–4 

af gangen) talt og registreret ca. 1 gang pr. måned siden 2004. I den perio-

de har vi i sommertiden koncentreret os om klyder, hav- og fjordterner og 

dværgterner. Om vinteren har vi meget koncentreret os om vandfladerne 

omkring øen. Her er rastefuglene hvinand, stor skallesluger, toppet skalle-

sluger og den lysbugede knortegås, som er vores kæledægge. Der findes 

kun ca. 8000 stk. af dem i verden og når så ca. 500 af dem i forårsmåneder-

ne græsser på vigen, så må vi jo passe godt på dem. 

 Ovenstående projekt som vi kalder Caretakerprojektet fortsætter vi 

med også i fremtiden, dog lidt reduceret. 

 Netop i år er vi så begyndt på et nyt og noget anderledes projekt 

kaldet Atlas III. Det handler udelukkende om ynglefugle og på den måde at 

hele landet er inddelt i kvadrater, der er 5 x 5 km og man skal så i dette kva-

drat observere, hvilke fugle, der yngler i kvadratet. Dette projekt er fireårigt 

og i hvert kvadrat skal en ynglefugl kun registreres en gang i den fireårige 

periode. Det er fx ligegyldigt, om der er en bogfinke eller 100, der yngler i 

kvadratet. Hvis nogen af læserne har lidt sjældnere fugle i deres have, mark 

eller hegn vil jeg blive glad for en mail, sms eller et opkald på telefonen. 

 Hvis du vil vide mere, så se på nettet under dofvestjylland, Dofbasen, 

Atlas III eller Caretakerprojektets hjemmeside. www.dofvestjylland.dk — søg 

efter lokaliteter. 

/ Peder J. Pedersen, Mejdalvej 14, 7500 Holstebro, tlf. 23 67 88 75, 

pjp@post7.tele.dk 

 

"Ornitterne" på arbejde. Der tælles på Nørskov Vig. 

ÅBNINGSTIDER  I  MAJ 
 
 

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  Café  og  Havnekiosk 
 

Åbningstider:  
Tirsdag-fredag kl. 14:00-18:00 

Weekend+helligdage kl. 8:00-20:00 
Mandag: Lukket 

 
Der kan bestilles morgenbrød og  

rugbrød i weekenden.  
Bestil dagen før inden kl. 19:00. 

 
Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  

tlf. 25 46 66 76 
 
 

 

 
 

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  
tirsdag-lørdag fra kl. 17:30-21:00. 

 
Mors Dag søndag den 11. maj 

holder vi åbent fra kl. 11:30-14:00  
og kl. 17:30-21:00.  

 
Husk bordbestilling. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Peder J. Pedersen 
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VENØ BUSSEN: VENØ-STRUER V.V. 

I forbindelse med at folkeskolereformen træder i kraft efter 

sommerferien bliver der brug for at ændre bustiderne, idet 

skoleeleverne skal gå i skole i længere tid hver dag og dermed 

får fri på nogle nye tidspunkter i forhold til i dag. 

 Struer Kommune og Midttrafik ændrer derfor på køreplanen efter 

sommerferien. I den nye køreplan er alle eftermiddagsafgange flyttet, hvil-

ket har fået VenøBoen til at rette henvendelse til kommunen, idet ændrin-

gerne ikke tager hensyn til, at der også er andre brugere af bussen end ele-

ver til og fra Venø.  

 Den første eftermiddagsafgang var blevet flyttet fra kl. 12:10 til 12:50 

og den sidste afgang fra kl. 16:30 til 15:50. Da disse afgange ikke vil blive 

anvendt af skoleeleverne mener VenøBoen, at afgangene bør fastholdes på 

de eksisterende tidspunkter for at give den størst mulige fleksibilitet for alle 

bussens brugere. Struer Kommune har taget positivt imod henvendelsen, 

og den nye køreplan bliver nu tilrettet således, at der fortsat er afgange kl. 

12:10 og 16:30 fra Venø. Allerhelst så vi, at der også er en afgang sidst på 

formiddagen, men det kan ikke lade sig gøre i denne omgang. Så snart den 

nye køreplan er endelig på plads, vil den blive trykt her i VenøPosten. 

 Generelt vil VenøBoens bestyrelse opfordre venøboerne til at hen-

vende sig til VenøBoen, hvis der er ønsker til ændringer i busdriften til 

Venø. Dermed har bestyrelsen mulighed for at tage ønsker og behov med 

næste gang køreplanen skal i høring. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

VENØSUND FISK OG SKALDYR 

HOLDER ÅBENT HUS 

Der inviteres hermed til åbent hus hos 

Venoesund Fisk og Skaldyr ApS,  

Sønderskovvej 20, Venø  

lørdag den 14. juni kl. 11:00. 

 Der vil være samlet afgang med 

Venø Færgen kl. 11:00 på Kleppen.  

Vær derfor i god tid.  

 Alle interesserede, også børn og ikke-medlemmer er velkomne. 

Foreningen vil være vært ved en øl eller sodavand samt en pølse med brød 

fra grillen. For de, som kunne tænke sig at smage på vores berømte østers, 

er der også muligheder. 

 Venligst SMS antal deltagere senest den 10. juni til 25 35 62 98 af 

hensyn til indkøb af pølser. 

/ Nordvestjysk Fritidsfiskerforening — Arne Rusbjerg, formand 

DET  SKER 

CAFÉ HACK PÅ VENØ 

Den 18. maj kl. 11:00 sendes 

udsendelsen Café Hack fra Venø 

Efterskole. 

Vi har brug for hjælp:  

 til opstilling lørdag den 17. 

maj kl. 15 til ca. 17 

 søndag under spisning, 

hvis der lige skal flyttes et 

bord eller noget mad 

 oprydning efter arrange-

mentet. 

 

Der er 10 fribilletter til hjælpere. 

Tilmelding pr. mail til:  

nikolai@venoe-efterskole.dk. 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

Hans Edward Nørregaard-Nielsen fortalte 

i marts i Foredragsforeningen om  

kunstnere med tilknytning til Venø.  

I maj kommer han igen  

— til Café Hack arrangementet. 

Foto: Jan Bendix 

Privatfoto 
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GENERALFORSAMLING I VENØ MUSIKFORENING 2014 

Venø Musikforening afholdt generalforsamling søndag den 2. februar efter 

en smuk koncert i Venø Kirke med trompetist Henrik Rønnow og organist 

Carl Ulrik Munk-Andersen. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Formand 

Grethe Munk-Andersen, kasserer Marianne Pedersen, Lilly Møller, Axel 

Steenkjær, Per Mikkelsen samt ikke-venøbo Ester Sagen. Suppleant er Bodil 

Anker-Møller og vores revisor er Kai Jensen. 

 Vi har haft et godt musikår 2013 med fem koncerter samt været en 

del af de mange koncerter på havnen. 

 Vi er en lille forening med 30-35 betalende medlemmer samt en tro-

fast skare af ikke-medlemmer, der besøger os til vores koncerter på enten 

Nørskov eller Venø Efterskole. 

 I indeværende sæson 2014 har Venø Musikforening 25 års jubilæum 

og dette fejres på forskellig vis – selve jubilæumskoncerten afholdes  

søndag den 23. november på Venø Efterskole, hvor vi er så heldige at få 

besøg af violinisten Benjamin Philippe Skow, som har gæstet Venø for man-

ge år siden, da han var et lille vidunderbarn på violin samt Bjarke Mogensen 

fra Bornholm, som i dag er verdenskendt på sit instrument, accordion. Ve-

nøboerne er hermed inviteret til en garanteret stor koncert. 

 DR P2 kommer muligvis på besøg til koncerten på Venø Efterskole i 

den anledning, men det er langt fra afklaret endnu!  

/ Venø Musikforening — Marianne Pedersen 

 

 

 

 

Samling på Bodil 

Bodil har sat sine tydelige spor i landskabet. Her er et glimt af de mere flygtige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… en strøtanke!? 

 

Stormen Bo…dil 

omgjorde Ask Yggdrasil. 

Det er et sjovt ”billedræs”, 

nu at koble fæ med blæs. 

 

Kendes mange ”Bodille”, 

om hvem, der ikke kan tales ilde! 

 

Trøst jer, hver en ven, 

der er langt til B … igen! 

 

/ ”Odesalmisten” 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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FØDSELSDAG – ÅBENT HUS 

Det var helt fantastisk dejligt, at 

jeg kunne fejre min 70 års fødsels-

dag sidste år (28-11-2013). 

 I den anledning vil jeg ger-

ne invitere til åbent hus på Søn-

derskovvej 7  

  lørdag den 21. juni kl. 13:00 

 

 

……. om den 21. juni: 

 

Vi har lejet Venø teltet 

 

 

Fra kl. 13:00 

 

 

Omkring kl. 15:00 

 

 

Af hensyn til arrangementet vil vi 

gerne have tilmelding senest 

den 15. maj på tlf. 97 86 80 84 

eller mail: brev@classic-audio.dk 

 

/ Frede Kristensen,  

Sønderskovvej 7 

DER  SKER 

VENØ CAFE OG HAVNEKIOSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil starte med at sige tusind tak for den fantastiske opbakning, der var til 

åbent hus arrangementet den 5. april. Tak for de flotte gaver og søde ord — 

det varmer. 

 Jeg er kommet godt i gang og det dejlige vejr i påsken gjorde, at der 

var travlt lørdag og søndag. Jeg er ved at være på plads i kiosken, derfor vil 

jeg gerne tilbyde fællesspisning fredag den 9. maj kl. 17:30. Jeg laver 

baconsvøbt svinemørbrad m/kartofler og salat. Tilmelding senest den 6. 

maj. Pris: Voksne kr. 55,- og børn u/10 år kr. 30,-. 

 I kiosken er det er nu også muligt at købe Venø kartofler og lam fra 

Nørskov.  

 Jeg laver også mad ud af huset, så kom endelig forbi til en snak, hvis 

du skal have gæster. 

/ Venø Cafe og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

BUSKØRSEL TIL LADYWALK 

Der er tilmeldt 17 ladies til Ladywalk mandag den 26. maj, 

og Venø Bussen vil derfor sponsorere en bus til Agger.  

Bussen kører fra Venø Børnehus kl. 16:15 og der er opsamling 

ved 16:20 færgen. 

 Vi er i Agger i god til at spise lidt medbragt mad. Husk derfor både 

mad og drikke. Det kunne være hyggeligt, hvis vi afsluttede med fælles kaf-

fe, inden vi tager fra Agger. Vil en eller flere af jer medbringe en kage/boller 

og evt. en kande kaffe? Giv mig lige besked, så koordinerer jeg, så der ikke 

bliver for meget. 

 Vel mødt. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer  

 

 

EVALUERING I LÆSEKREDSEN 

Læsekredsen holder evalueringsmøde den 6. maj kl. 19:30 i Havnehuset. 

Kaffe og boller. Hvis du ikke har tilmeldt dig, så gør det venligst nu - til Inge. 

Tak. 

/ Aase Askanius, Annette Skovhøj, Bodil Stenkjær, Jonna Stenkjær, Margit 

Petersen og Inge Baggesen 

Fotos: Preben Friis 
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GENERALFORSAMLING I VENØ EFTERSKOLE 

Formand, forstander og viceforstander, som var konstitueret i perioden ok-

tober 2013 til januar 2014 aflagde beretninger. De glædede sig alle over, at 

skolen igen er fuldt belagt, og at der er venteliste til næste skoleår. Skolen 

har udviklet sig ud af krisen, så det svigtende elevtal i skoleåret 2012-13 

blev et engangsfænomen. Der blev investeret i en ny markedsføringslinje 

med skærpet profil: Nyt logo og PR-materiale, nye bannere og ny hjemme-

side, og det har resulteret i stigende besøgstal. Den nyudviklede forfatterlin-

je var, da den startede i 2013, den eneste af sin art. Det er blevet en succes 

for Venø Efterskole, og nu kopierer andre skoler den. 

 Formanden måtte konstatere, at hallen stadig ikke er en realitet. Se-

nest har Christian Kjær gjort indsigelse mod det nye lokalplanforslag. Det 

bygger på et forslag han selv pressede igennem på et møde med borgme-

steren i juni 2013, efter Naturklagenævnets besigtigelse og afgørelse i maj 

2013. Ved besigtigelsen og afgørelsen accepterede han en placering af 

hallen øst for værkstedet - som han altså fortrød en måned efter.  

 Skolens økonomi er solid. Trods et skoleår i 2012-13 med 30 % færre 

elever har skolen haft overskud i begge kalenderår. Når der korrigeres for 

forskydninger i udbetalingerne af statstilskud, så var var der i kalenderåret 

2012 et overskud på ca. 250.000 kr. og i 2013 var det ca. 290.000 kr. Det 

har kun kunnet lade sig gøre ved personalereduktion og besparelser. Efter 

sommerferien vil medarbejderstaben være tilbage på niveauet fra før krisen, 

og det budgetteres med et overskud på 600-700.000 kr. 

 Generalforsamlingen genvalgte Alice Frederiksen, Gitte Børsting, 

Mette Bjørn Christiansen og Peter Petersen til bestyrelsen. 

/ Venø Efterskoles bestyrelse — Peter Petersen 

Debat: 

 

GIDSLER I EN  

MAGTDEMONSTRATION 

Både kommende efterskoleelever 

og venøboerne er blevet gidsler i 

den kampagne, som Venø Efter-

skoles nabo har gang i. Den sør-

gelige kendsgerning fremgik af 

bestyrelsesformand Peter Peter-

sens indlæg i VenøPostens april-

udgave og hans beretning på 

årets generalforsamling i Venø 

Efterskoles Skolekreds. 

 Til trods for mange 

”smukke” tilsagn, så bremser lods-

ejer Christian Kjær nu på 7.-8. år 

de initiativer, Venø Efterskole har 

for at skabe et samlingssted for 

venøboerne, som samtidig kan 

tjene til idrætshal for Venø Efter-

skoles elever. Halsagen har været 

en urimelig belastning for Venø 

Efterskole, for kommunalpolitiker-

ne, deres embedsmænd, Natur-

styrelsen og Natur- og Miljøanke-

nævnet og mange andre.  

 Begreber, som troværdig-

hed, aftaleoverholdelse og vær-

dighed har ikke kendetegnet den 

fremfærd, som lodsejeren har be-

nyttet i forholdet til de øvrige inte-

ressenter i sagen om at bidrage til 

lokalsamfundet på Venø. Det er, 

som om den slags begreber kun 

indgår i forbindelse med avis- el-

ler ugebladssamtaler. 

 For forskere, der interesse-

rer sig for sammenhængende 

magtdemonstrationer over lang 

tid, så vil Venø Efterskole eksem-

plet være egnet. Fra idéen til sko-

len opstod for mere end 15 år si-

den og til i dag, så har skolen væ-

ret udsat for fænomenet. 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13  
Foto: Gertrud Damgaard 
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Venø Water Stars 2014 

 Young Gun Freestyle Camp 

den 10. og 11. maj.  

 ØGP - Venø Rundt for både 

windsurfere og kitesurfere  

lørdag den 10. maj med skip-

permøde kl. 12:00 og forventet 

start kl. 13:00.  

 Speed Cup lørdag den 10. maj - 

med start afhængig af afviklin-

gen af Venø Rundt. 

 Young Gun Cup søndag den 

11. maj med skippermøde kl. 

10:00. 

. . .  

VENØ WATER STARS DEN 10. OG 11. MAJ 

Den 10. og 11. maj bliver der igen action på vandet ved Venø Havn. 

Venø Water Stars har inviteret en stor del af den danske windsurferverden 

til Venø for at prøve kræfter med forskellige surf-discipliner.  

 Danmarks ældste og mest traditionsrige surfstævne ”Venø Rundt” 

bliver afviklet for 28. gang lørdag den10. maj. Speedcup er en gamle di-

sciplin, der er blevet pustet nyt liv i. Den afvikles umiddelbart efter Venø 

Rundt, når deltagerne er kommet i mål. Deltagerne får ved hjælp af en fart-

måler målt deres topfart over en strækning på 200 m. Windsurfing er meget 

afhængig af vinden, så alle tidspunkter med starter er vejledende, men man 

kan følge med på Facebook, hvor der vil være live opdateringer. Præmie-

overrækkelsen vil finde sted ved Havnehuset ca. kl. 17:00, hvor der vil være 

mulighed for at købe chili con carne.  

 

Freestyle camp 

I år vil der som noget nyt køre et sideløbende arrangement ”Young Gun 

Freestyle Camp”, der henvender sig til unge, der gerne vil blive bedre til 

disciplinen freestyle. Dette er et arrangement, der sker i samarbejde med 

”Dansk Bræt Sejler Organisation”, hvor en af instruktørerne, Rasmus Øge-

lund, er en tidligere elev på Venø Efterskole. Rasmus deltager i dag i den 

professionelle windsurfing tour PWA i freestyle.   

 

Søndag den11. maj vil der være aktivitet på vandet i form af ”Young Gun 

Cup”. Dette er en landsdækkende stævnerække, hvor unge windsurfere 

kan prøve sig af i kapsejlads. Der vil være 3 niveauer alt efter erfaring og 

sejlstørrelse.  

 Venø Water Stars har rigtig flot opbakning fra det lokale forretnings-

liv i forhold til sponsering af præmier, og dette ser ud til at gentage sig i år.  

 Der vil løbende komme nyheder og opdateringer på Facebook/

venøwaterstars. Og www,waterstars.dk. Her vil der også være liveopdate-

ringer under selve stævnet. 

 Vi håber på masser af vind og god opbakning på stranden. 

/ Venø Efterskole — Ulf Ibsen 

 

 

FESTIVAL: ”VENØ ROCKS” PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Forskellige ungdoms- og efterskolebands spiller på græsset bag skolen  

onsdag den 21. maj ca. kl. 14-18. 

 Hold øje med programmet, når det kommer! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Vangkilde Terp 

Foto: Ulf Futtrup Ipsen 
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KARMA PÅ VENØ EFTERSKOLE 

På efterskolen blev der arbejdet hårdt på årets musi-

cal ”Karma”, et stykke om liv, død, kærlighed, had og 

svigt. 

 

Sådan gik det til  

Igen i år, har Venø efterskole opført en musical, og 

også i år blev det en succes. Specielt for dette år var, 

at valgfagsholdet ”Musical Manuskript” på egen 

hånd skrev manuskriptet til musicalen. Stykket hand-

lede om hovedpersonen David, der blev skubbet ud 

fra et stillads af en menneskeskare, hvorefter han 

døde. Han endte foran himlens port, hvor han skulle 

dømmes og, vi oplevede derefter Davids liv i flash-

back.  

 ”Her er dit livs ur. Nu skal vi se alt det gode og 

onde, du har gjort gennem dit liv. Derefter må vi vur-

dere, hvornår den store viser stopper med at gå. Pe-

ger viseren mod himlen eller helvede. Vi spoler tiden 

tilbage og begynder helt fra begyndelsen.” 

 

Interview med Andreas Funch (David)  

Hvad er det bedste ved at lave musical? ”Det bedste 

ved at lave musical er, at vi har nogle anderledes da-

ge på skolen. Det styrker fællesskabet rigtig meget.  

 Hvordan er det at have fået hovedrollen? ”Det 

er meget hårdt at have hovedrollen, da jeg skal være 

på hele tiden og lære en masse replikker udenad. Fx 

kommer jeg lige fra en dobbeltbooking, hvor jeg bå-

de skulle optages i en film, øve sang, for at komme 

herover og interviewes. Men selvom det er hårdt, er 

det stadig rigtigt sjovt!”. 

 Hvad er det sværeste ved at lave musical? ”Det 

er at få de dramatiske kærlighedsscener til at virke 

ægte, og nå det hele inden for tidsrammerne”. 

 

Interview med Isabella Koch (Engel) 

Hvad er det bedste ved at lave musical? ”Der er helt 

klart at spille skuespil og lære alle de nye sange at 

kende. Der er også et rigtigt godt fællesskab. I min 

gruppe, er vi rigtig gode til at grine sammen”.  

 Hvordan var arbejdsprocessen, i ugen der gik? 

”Den har været super god, vi har arbejdet meget 

hårdt. Bare kløet på, vi har ikke haft et øjeblik hvor vi 

bare har kunnet slappe af. Hvis man ikke lige har haft 

en scene eller en sang at øve, så har man hjulpet på 

de andre steder. For eksempel ved musik, eller ude 

ved stilladset”.  

 Hvorfor ønskede du rollen som engel, og hvad 

syntes du om den? ”Fordi jeg tænkte jeg kunne være 

god som engel, da rollen der passer godt til mig, og 

så kan jeg også godt lide at synge”, siger Isabella 

med et smil på læben.  

 

Det var nogle lange dage med musical på eftersko-

len. Lærere og elever knoklede løs, både bag og på 

scenen, for at nå det hele til tiden. Selvom det var en 

hård proces, var spændingen høj og smil og muntert 

humør blev mødt overalt i de forskellige værksteder. 

 Det har været en meget positiv oplevelse for 

alle. Musikken var inspireret af Leonard Cohen og 

stykket blev instrueret af Anne Lyhne.  

 

/ Johanne Kjeldgaard og Naja Lykke Bohnsen, elever 

på Venø Efterskole  

Foto: Ulf Futtrup Ipsen 
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Venø Vandværk 

torsdag den 22. maj kl. 20:00 på Venø Kro. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab forelægges til godkendelse 

4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Eventuelt 

 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

NYT LAG-PROGRAM PÅ VEJ 

Venø har gennem VenøBoen og enkeltvirksomheder i de se-

neste år haft glæde af de særlige midler, som har været bevil-

get fra den Lokale Aktionsgruppe, der har de 27 danske små-

øer, som arbejdsområde (Ø-LAG). 

 Ø-LAG finansieres igennem et særligt EU-program, der i år går ind i 

en ny periode (2014-2020) med nye styringsprincipper og økonomiske ram-

mer. 

 Sammenslutningen af Danske Småøer holdt i april et seminar, hvor 

medlemsøerne havde mulighed for at komme med idéer til en fremtidig 

strategi, som kan fremme øernes udvikling. Fra Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter er der givet en række tilkendegivelser af, hvad programmet 

skal give muligheder for. 

 Der er således interesse for, at etablering og investering i små virk-

somheder, serviceopgaver og samarbejdsprogrammer mellem erhvervsvirk-

somheder får muligheder for LAG-midler. 

 Resultatet af seminaret vil indgå i Sammenslutningen af Danske Små-

øers indspil til strategi for den ny LAG-forening, der skal dannes i løbet af 

efteråret, og hvor alle interesserede øboere kan blive medlemmer.  

 Venø vil få nye muligheder for støtte til udviklingsprojekter, dog først 

med virkning fra 2015. 2014 benyttes til at få etableret program og organi-

sation. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

 

DET  SKER 

Venøsund Færgelaug er klar til at 

tage fat igen med vores lille gam-

le færge.  

 Vi åbner programmet med 

en sejlads med årets konfirman-

der fra Struer Havn til Venø Havn 

onsdag den 7. maj. 

 Desuden byder vi på med-

lemssejladser søndag den 11. 

maj og lørdag den 24. maj fra 

Venø Havn.  

 Tilmelding til Finn Husum 

på tlf. 27 82 51 06 eller på mail: 

fhusum@mail.dk (læs mere på 

www.venøsund.dk). 

 Vi er i gang med at lægge 

fliser ved gavlen af færgeskuret. 

Her kan blive plads til borde/

bænke, så man kan nyde udsig-

ten fra vores skønne havn. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

 

 

 

Ø-LAG-programmets koordinator:  

Morten Priesholm 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

Færgetrafik  

i marts 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 16.554 .... 16.100 

Personbiler ............. 8.560 ....... 8.068 

Busser ......................... 422 .......... 364 

Lastbiler ...................... 508 .......... 168 

Gods (tons) ............. 2.724 .......... 428 

Cykler .......................... 156 ............. 64 

Campingvogne ............. 2 ............... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber og datakraft 

Venø Efterskole får sig snart nogle nye og 

gode forbindelser til omverdenen.  

Fiberkabler er lagt ned fra mobilmasten til 

skolen.  

Store forhold — en uges tid! 

 

 

KOBBERBRYLLUPS-TAK 

Tak for at så mange ville være med til at gøre vores kobberbryllup til en fan-

tastisk dag. 

 Tak for æresporte, aftensang og de mange gaver. 

/ Susanne og Knud Overgaard, Lønningen 14 

 

Venø Havn – aftenlys 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

ARBEJDSDAG PÅ VENØ HAVN 

Tak for stor indsats på havnen den sidste weekend i marts!  

 17 friske personer mødte op lørdag og tog fat på rengøring, maling 

mm. Søndag fortsatte 27 efterskoleelever med at male, således at alle bor-

de/bænkesæt nu står flotte og sorte. Der blev både arbejdet, hygget og 

kioskens restlager af slik blev lystigt fortæret. 

 Havnehuset skal tjæres, der skal shines lidt op på de røde fiskehuse, 

der skal sættes markeringstove mellem bådpladserne, der skal løbende lu-

ges, pyntes og slås græs. Alt dette vil vi invitere til at deltage i løbende hen-

over forsommeren på hverdagsaftner og måske en enkelt lørdag eller søn-

dag. Hold øje med opslag på færgen og på havnen.  

 På gensyn på havnen. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

INFOTAVLEN FRA JYSK ENERGI  

På Energigruppens initiativ stillede Jysk Energi informationstavlen på Klep-

pen til rådighed for venøboerne. Det skete i forbindelse med indsatsen for 

at skabe interesse for energibesparelser på øen. 

 Vi mener, at vi kan tillade os, at være stolte over, at der er opnået re-

sultater gennem omlægninger af forbrugsva-

ner og gennem investeringerne, der er gen-

nemført i de enkelte husstande. 

 Ved et møde for nylig med Jysk Energi, 

som har hjulpet energigruppen på flere måder, 

fik venøboerne foræret tavlen. Vi ønsker, at 

VenøBoen i samarbejde med Energigruppen 

vil overtage ansvaret for tavlen, så venøboere 

og Venøs gæster fortsat kan få velkomstinfor-

mation allerede på Kleppen. 

 Søren Lang Hindkjær er ”redaktør” på 

tavleinformationerne. Venø Færgefart lægger 

heldigvis hus til installationen – og tak for det.  

/ Energigruppen – Morten Gjern 

 

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, 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 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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4. maj  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

6. maj kl. 19:30 Evaluering i Læsekredsen, Havnehuset 

9. maj kl. 17:30 Fællesspisning i Havnehuset (tilmeld. 6/5) 

10.+11. maj  Venø Water Stars, Venø Havn 

11. maj  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

11. maj  Venøsund medlemssejlads, Venø Havn 

16. maj  kl. 10:00 Konfirmation v/ Per Mikkelsen 

18. maj kl. 11:00 Café Hack på Venø, Venø Efterskole 

20. maj kl. 17-19 Europa Parlamentsvalg, brevstemning,   

  Venø Efterskole 

20. maj  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

21. maj kl. 14-18 Festival: Venø Rocks, Venø Efterskole 

22. maj kl. 20:00 Venø Vandværk: Generalforsamling, Venø Kro 

24. maj  Venøsund medlemssejlads, Venø Havn 

25. maj  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

29. maj  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen  

 

Lektiecafé: I Børnehuset den 5., 12., 19. og 26. maj kl. 16:15  

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

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  MAJ 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juni 
2014 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. maj 
 

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: 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: Gertrud Damgaard 


