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VENØ  KIRKE 

HVO IKKUN LADER HERREN RÅDE 

Overskriften kommer fra en salme og betyder: Den, der alene lader Herren 

råde. Salmen stammer fra en tysker ved navn Georg Neumark, der digtede 

den som en ung mand på blot 20 år i 1641. Den blev straks meget populær 

og siden oversat til mange sprog. Men salmen har en særlig oprindelseshi-

storie.  

 For den unge, 19-årige Neumark ville i 1640 rejse fra universitetet i 

Gotha i Midttyskland over til Königsberg i det daværende Østpreussen for 

at studere jura. Neumark slog følge med nogle rige købmænd og handels-

rejsende for ikke at rejse alene. Men på en øde hedestrækning blev de alle 

sammen overfaldet af røvere og fuldstændig udplyndret. Her oplevede 

Neumark et eksempel på, hvorledes den rige pludselig kunne blive fattig. I 

tillid til at det nok skulle gå alligevel, rejste han videre. I byen Magdeburg 

traf han en ven, og hos ham tog han ophold, men rejste så videre til Ham-

borg, hvor han forsøgte at tjene til livets ophold ved at skrive en roman. 

Det lykkedes, for han solgte romanen til en forlægger og kunne for penge-

ne rejse videre til Kiel.  

 Og her var han heldig, for en huslærer ansat hos amtmanden i byen 

var netop flygtet fra sin plads, så her fik Neumark en stilling som huslærer. 

Han skriver selv derom: ”Denne hurtige lykke, som ligesom faldt ned fra 

himlen, glædede mig så hjertelig, at jeg den samme dag til ære for den kæ-

re Gud digtede denne salme”. Efter et par års ophold i Kiel kom han til Kö-

nigsberg. Men her mistede han igen alt under en brand. Men det slog ham 

heller ikke ud, for han klarede sig så ved at tjene penge ved at digte og spil-

le musik. Han blev siden jurist på sin hjemegn i Weimar, hvor han også gif-

tede sig. 

 Neumark tog ikke æren for at have digtet salmen, men der skete så 

det, at 16 år efter, i 1657, blev der en dag banket på hans gadedør. Han gik 

ud og lukkede op, og der stod en kvindelig vagabond og begyndte at syn-

ge – for på den måde at bede om en skilling. Men det var just Hvo som ik-

kun lader Herren råde, hun sang, og salmen var noget nær lemlæstet, fore-

kom det ham. Den havde fået et par ekstra vers, og der var kommet temme-

lig mange nødrim ind!  

 Han spurgte så, hvor hun havde den fra, og hun sagde, at den var 

digtet af en fornem præst fra Mecklenburg! Et sted hvor Neumark aldrig 

havde været. Da han nævnte for hende, at det faktisk var ham, der havde 

digtet den, så troede hun bestemt ikke på det! Det førte alt sammen til, at 

Neumark vedkendte sig forfatterskabet, og han førte bevis derfor, så nu 

bærer salmen rettelig hans navn. 

 Men hvorfor fremhæve denne historie om Georg Neumark, som blev 

født for små 400 år siden? Det er for at få frem, at denne mand i sin livsfø-

relse noget nær er legemliggørelsen af, hvad den lutherske bevægelse 

mente med, at livet er et kald. Sjældent mistede Neumark sit gode humør. 

På trods af både den ene og den anden forhindring, så mistede han ikke 

modet. Uforfærdet og energisk gik han i gang med sine gøremål, og han 

forfulgte de planer, han havde lagt – i fast tillid til, at de nok skulle lykkes. 

/ Per Mikkelsen  

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

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

 

Kirkeværge Kirsten Yde,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavnsfejring på Venø Efterskole.  

FÆRDIGGØRELSEN AF RESTAURERINGEN 

Tingene sker ikke i samme tempo, som op til indvielsen den 18. december. 

Det, der forestår, er, at lågerne i våbenhuset gøres færdige. Det er Anders 

Hunsballe, der står herfor. Han skal også lave to bænke til våbenhuset.  

 Nu skal byggeregnskabet gøres op, så vi kan undersøge, om afledte 

opgaver også kan udføres. Her tænkes primært på dræn omkring kirken, 

isolering af loftet, bedre adgang fra indgangsport og ind til kirken. Derud-

over er der træværk, som trænger stærkt til udskiftning. 

 Højtalersystemet både i våbenhus og udenfor, som blev taget i brug i 

forbindelse med Anker Frimodt Jensens bisættelse, virker, når præsten bru-

ger mikrofonen. Vi vil undersøge muligheden for at få mikrofon ved orglet, 

så musikken også kan høres. 

 Indgangsdøren har nu fået monteret dørgreb. Det er bruneret stål. 

Der er applikeret et kors på ydersiden. Korset går igen på alterbordet samt i 

salmebogsholderne. 

 

Tak 

Ved Anker Frimodt Jensens død skal der lyde en stor tak fra Venø Menig-

hedsråd for de år, Anker har virket dels som graver og dels som kirketjener 

ved Venø Kirke. Med sin rolige facon har han udført sit arbejde til stor glæ-

de for Menighedsrådet og for de brugere, han har været i kontakt med. 

Anker fastholdt sit tilhørsforhold til kirken lige til det sidste med et håb om, 

at han nok skulle stå igennem. Vores tanker lige nu går til Nina og Grethe. 

Æret være Ankers minde! 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

VENØ – VÆRT FOR MENIGHEDSRÅDSSEMINAR 

Den 27. og 28. april er VenøBoen og Venø Menighedsråd 

værter for et seminar for præster og menighedsrådsmedlem-

mer fra medlemsøerne af Sammenslutningen af Danske Små-

øer (SaDS).  

 Seminaret er en fortsættelse af en tradition i forlængelse af nyvalge-

ne til menighedsrådene i hele landet. 

 På seminaret er der oplægsholdere fra Folketinget og Folkekirkens 

projekt: Kirken på landet. Endvidere orienterer Ove Bjerre-Pedersen om det 

gennemførte restaureringsprojekt og det kirkelige arbejde på Venø, og Per 

Mikkelsen holder en kort aftenandagt. 

 Venøboere, der vil give husly til de overnattende gæster bedes kon-

takte Aase Askanius: askanius@privat.dk. 

 I aprilnummeret omtales programmet yderligere. Interesserede venø-

boere har mulighed for at overvære de enkelte oplægsholderes indlæg. 

Arrangementet gennemføres på Venø Kro. 

/ Sammenslutningen af Danske Småøer — Jan Bendix 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

DÅRLIGE VENØTAL 

I forbindelse med årsskiftet udarbejder Danmarks Statisk oplysninger om 

befolkningstallene blandt andet på de danske småøer. 

 Samlet set og med det venlige blik på tallene, så ser det ud til, at ø-

befolkningstallet er stabiliseret på de ca. 4500 fastboende øboere. Orø er 

den ø, der, blandt de 27 danske småøer, har kunnet vise størst fremgang i 

folketal nemlig 44 ud af en samlet befolkning på 890. Også Orø har gen-

nem en årrække arbejdet ihærdigt for at øge bosætningen. De er lykkedes 

bedre end mange andre øer, herunder Venø.  

 Opgjort pr. 31. december 2016 var Venøs befolkningstal (Folkere-

gister) i alt 192 mod 195. Heldigvis har Venø haft tilflyttere i 2016, ellers var 

tallene blevet nedslående. 

Der er derfor fortsat mange opgaver, Venø skal løfte for at fastholde og for-

håbentlig også forøge bosætningen. Der er adskillige huse – dog mest som-

merhuse – til salg, så mulighederne er til stede. Det er en bedre situation, 

end andre småøer befinder sig i. 

 Ø-Sammenslutningen og LAG Småøerne har bosætning på sit aktivi-

tetsprogram for 2017. På Fur er der netop igangsat et projekt med bosæt-

ning og iværksætteri som mål. Ved at følge og deltage i initiativerne, så kan 

Venø måske få flere bosætningsidéer. 

/ LAG Småøerne — Jan Bendix 

 

 

OM AT SE FILM SAMMEN 

På initiativ af Flemming Damgaard og Erling Roseth blev idéen om at vise 

film for interesserede gentaget i februar. Til fremvisningen af ”Pindsvinet” 

var mødt en lille snes tilskuere. Filmen blev introduceret af Gertrud Dam-

gaard, der for et par år siden havde fået tip om den hos en ekspedient i en 

modebutik. Det var en fin oplevelse – godt at vide, at der også kan hentes 

filmidéer i butiksverdenen.  

/ 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 Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

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

 2017 + / - 2016 + / - 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Venø 192 -3 195 -9 204 185 190 183 185 197 

Foto: Jan Bendix 
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GRATIS TIL VENØ FRA DEN 9. TIL 17. APRIL 

Venø Færgefart sætter taksten til 0 kr. for almin-

delige personbiler og passagerer. Det er resultatet 

af et fælles oplæg fra VenøBoen og overfartsledel- 

sen til politikerne.  

 Oplægget kommer til behandling og politisk afgørelse 

den 7. marts. Politikerne ønsker at medvirke til at fremme antal-

let af besøgene. På mødet forventes beslutning om, at øboerne 

og overfartsledelsen i fremtiden kan aftale takster inden for de 

givne rammer.  

 Midlerne til at gennemføre de gratis ture kommer fra det 

ekstratilskud, som Struer Kommune har fået i forbindelse med 

Folketingets beslutning om at igangsætte ”landevejsprincippet” 

for ø-færger. Det afsatte beløb rækker i foråret til 8-dages gratis 

biloverførsel. 

 VenøBoen har i samarbejde med aktører valgt at give 

vores gæster ekstraoplevelser udover fornøjelsen af natur og 

blå himmel. Til højre er en oversigt over mulighederne i den 

udvidede påskeuge.  

 Vi håber på mange besøgene og efterfølgende genbe-

søg. Detaljeret program for ugens aktiviteter bringes i aprilud-

gaven af VenøPosten og vil blive omdelt på færgen. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen og Aase Askanius 

 

 

STRANDRENSNING 

Foråret er på vej, og det er igen tid til at få indsamlet affald på vore strande 

og langs vejen. Venø Efterskole og VenøBoen afholder strandrensning  

lørdag den 8. april kl. 13:00.  

 Vi mødes på Venø Havn og får uddelt ruter. Efter veludført arbejde 

slutter vi alle af i fællesskab med kaffe og kage på havnen. Mød talstærkt op 

til en hyggelig eftermiddag i Venøs smukke natur.  

/ VenøBoen — Aase Askanius  

 

 

HJÆLP MED I VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK I PÅSKEUGEN 

Vi har brug for frivillig arbejdskraft, så vi kan servere kaffe og hjemmebag til 

vores gæster i påskeugen.  

 Desværre er der endnu ikke fundet en forpagter til Havnehuset, så vi 

må klare os uden i den periode. Hvem vil bage til kaffebordet, og hvem vil 

hjælpe med at servere, rydde op mm.? 

 Meld ind med dine muligheder til: Irma Bjerre-Pedersen, tlf. 27 21 07 

49, ibjerrepedersen@hotmail.com eller Aase Askanius, tlf. 23 27 05 66 / 97 

86 80 59, askanius@privat.dk.  

 Overskuddet går ubeskåret til havnen. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen og Aase Askanius 

 

Arkivfoto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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CAMPING – NU MED SHELTER 

Om ganske kort tid åbner Venø Klit Camping op for 

øens turister og andre, som blot vil komme forbi det dej-

lige frirum, som vi ganske stille er ved at have skabt. 

”Selv om man har siddet helt stille og lavet ingenting, 

kommer foråret, og græsset vokser helt af sig selv” siger et gammel ord-

sprog og med det følger lysten til at komme på øen for at nyde de dejlige 

timer, som vi alle ser frem til at få i løbet af det kommende år. 

 Pladsen åbner for vores fastliggere allerede den 1. marts og for andre 

campister den 1. april, hvor vi på en af vores første arbejdsdage kort før på-

sken gør campingpladsen klar til gæsterne. 2016 bød bl.a. på sidste etape af 

turistprojektet med ”Cykelferie på Venø”, hvor vi, som alle andre på Venø, 

forsøgte at vise det bedste frem for øens turister. Gennem sommeren blev 

en eventuel opførelse af en shelter på campingpladsen et tilbagevendende 

emne, som i sidste ende førte til en ansøgning hos Kystdirektoratet om di-

spensation til opsætning af en shelter. Campingpladsen modtog dispensati-

onen henover vinteren og sagen ligger nu hos Struer Kommune, hvor en 

byggetilladelse bliver behandlet. Vi ser frem til sæsonens begyndelse og 

byder alle velkommen til en tur forbi campingpladsen. 

/ Venø Klit Camping — Hardy Stensgaard 

 

 

”LANDEVEJSPRINCIPPET” TIL HØRING 

I februar gennemførte Folketingets Udvalg for Landdistrikter 

og Øer høring om ”landevejsprincippet” i Landstingssalen på 

Christiansborg. Modellen har til formål at prisfastsætte færge-

overfarterne svarende til Statens takster for bilkørsel over de 

samme afstande. Som oplægsholdere deltog borgmestre fra Læsø og 

Samsø, Formanden for Færgesekretariatet, Dorthe Winther fra Sammenslut-

ningen af Danske Småøer (SaDS) og beboerforeningsformand på Aarø, 

Conny Hansen. Høringen indledtes af Indenrigs- og Økonomiminister Si-

mon Emil Amnitzbøl. Ministeren bekræftede den politiske interesse, der er 

for indførelse af princippet over en årrække. 2019 blev nævnt som året for 

fuld indførelse. Princippet er så småt taget i anvendelse – og de beløb, som 

Struer Kommune har fået tildelt rækker desværre kun til den begrænsede 

afprøvning, som i første halvår finder sted i påskeugen (se side 5). 

 Erfaringerne fra det første halve års anvendelse og udvalgspolitiker-

nes spørgsmål og bemærkninger bekræfter, at benyttelsen af princippet 

giver flere gæster til øerne, store såvel som små øer. De største øer 

(Bornholm, Læsø, Samsø, Ærø) har fået forholdsvis stor støtte i forbindelse 

med ordningens gennemførelse, så derfor blev der under høringen stillet 

kritiske spørgsmål til den anvendte fordelingsnøgle. For Venø har den ikke 

været gunstig. Småøerne kan glæde sig over den almindelige politiske til-

slutning til ordningen, som SaDS har været bannerfører for. Nu gælder det 

så om at få ordningen fuldt udfoldet og senest i 2019. Vi må håbe, at politi-

kerne fastholder deres gode vilje, så idéen virkeliggøres. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

Fotos: Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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. . .  

PERFORMANCE PÅ PROGRAMMET 

Ved næste månedsskifte den 31. marts og 1. april sker der igen noget 

usædvanligt på Venø. Venø får besøg af performancekunstnerne: Linda 

Sugataghy og Giuseppe L. Bonifati (kunstpartiet.com). Under kunstnernav-

nene: Linda og Jeppe vil de to engagere venøboere i temaet: Miljø. 

 Deres optræden er en del af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland 

og OFF Road Festivalen. Nedenfor fortæller de to om indholdet i deres 

”performance”. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

”AT FARE VILD SAMMEN I SAMME RETNING” 

- Den første og længste cykel-tale i Danmarks historie  

fra Venø til Herning. 

 

Den 31. marts kl. 14:00 – Venø Havn 

Jeppe og Linda, Kunstpartiets Borgmesterkandidat og Førstedame, vil som 

en del af deres "Miljøkampagne" cykle fra hjem til hjem for at besøge venø-

boerne. Her vil de forære dem en pose økologiske tomat-frø og en invitati-

on til åbning af det gamle posthus. Ved lodtrækning, vil Kunstpartiet vælge 

en af de besøgte familier, som de vil tilberede en særlig italiensk middag. 

Jeppe og Linda vil gå tilbage til den valgte familien kl. 18:00 og tilbringe 

aftenen med dem. 

 

Den 1. april kl. 09:30 – Venø Havn og derefter Venø-Struer 

Jeppe og Linda vil sove en nat på Venø Havn og vil hejse deres flag på øen. 

Næste morgen kl. 9:30 vil de genåbne det Gamle Posthus, uddele breve og 

synge og optræde for venøboerne på havnen. Senere vil de gå ombord på 

Venøsund og sejle til Struer sammen med en gruppe venøboere.  

 Når de ankommer til Struer (ca. kl. 11:00), vil de tilsammen danne et 

kor på Struer Bibliotek. Jeppe og Linda vil låne bogen "Atlas Flora Danica”, 

forberede “kulturelle smoothies” til familier, plante en tomatplante på biblio-

teket, hvorefter de sætter sig på tandemcyklen og kører til Herning. Ankom-

met i byen, vil de 

bringe den lånte 

bog til Herning 

Bibliotek og kl. 

17:00 holde en 

officiel tale  

 

/ Din kandidat  

og førstedame  

— Jeppe og Linda 

  

 

 

 

 

 

 

 

”EN FLYGTNING KRYDSER  

SINE SPOR” 

VenøBoen inviterer til fortælleraf-

ten den 5. april kl. 19:30 i 

Venø Efterskoles spisesalen.  

 Claus Bjørnbak vil fortælle 

om, hvordan han i 1967 fandt 

Venø og blev en del af øen. Han 

var bl.a. med til at etablere Venø-

Boen samt en masse andre aktivi-

teter.  

 Alle er velkomne til en hyg-

gelig aften, hvor der er gratis ad-

gang. Der serveres kaffe og the.  

/ VenøBoen  

— Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik i 

januar 

 

 2017 2016 

Passagerer ............ 12.774 ..... 12.326 

Personbiler ............. 7.376 ....... 6.938 

Busser .......................... 382 ........... 406 

Lastbiler ........................ 92 ............. 92 

Gods (tons) .................. 40 ........... 115 

Cykler ............................. 82 ........... 110 

Campingvogne ............. 2 ................ 0 
Privatfoto 

KUNSTPARTIET 

http://www.kunstpartiet.com
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Sandsten 

Denne sandsten er 

ligesom jernmalmen 

aflejret i floder eller tidevandspå-

virkede vandområder. De små 

sorte og lyse lag viser, at der hen-

holdsvis har været et højt og lavt 

indhold af organiske materialer 

til stede under aflejringen. De 

forskellige tykkelser af lagene kan 

skyldes uensartede sedimentati-

onsrater for de enkelte lag.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

DET  SKETE 

ANKER PÅ RIISVEJ  

Anker Frimodt Jensen sov stille ind på Anker Fjord 

Hospice den 9. februar. Venøboerne sagde farvel 

til Anker på en smuk solskinsdag i Venø Kirke fre-

dag den 17. februar med blandt andet tekstlæs-

ning fra Prædikerens Bog: Alting har en tid – for 

alt, hvad der sker under himlen, er der et tids-

punkt.  

 De sidste år blev sygdomsmæssigt af og til 

lidt slidsomme for Anker, men han beklagede sig 

aldrig – tog det på sig, og fik det bedste ud af tilværelsen alligevel. Og det 

er heldigvis nemt at erindre den raske Anker både som den besindige og 

meget lune mand, men også den arbejdsomme mand, der ved siden af sit 

arbejde som graver og senere kirketjener ved Venø Kirke – altid var i gang 

med et eller andet; haven, sine højbede, hønsene, madlavning, foreningsar-

bejde eller de mere stille sysler som kryds og tværs og læsning. 

 Anker har haft sin arbejdsmæssige karriere på fastlandet, men det 

stoppede han med for en del år siden, og derefter helligede han sig helt 

Venø og hjemmelivet, ikke mindst Grethe og Nina samt sine to madklubber 

og de mange venner samt en rejse i ny og næ. Anker hægede om sit arbej-

de ved Venø Kirke, og mangen turist og kirkegænger har gennem årene 

nydt godt af Ankers indblik og evne til at snakke med alle – og der er helt 

sikkert ikke tal på, hvor mange gange Anker har fortalt historien om Venø 

Kirke. Tavshed er guld siges der, den disciplin mestrede Anker, han snakke-

de ikke bare, lyttede ofte, men tag ikke fejl, pludselig kunne Anker melde sig 

på banen med en skarp og meget præcis og indsigtsfuld kommentar af bå-

de historisk eller politisk snit. 

 Ankers sidste tid blev heldigvis tilbragt på Anker Fjord Hospice – det-

te smukke, fredfyldte og rummelige sted, hvor selv gæster bliver taget imod, 

som var de centrum i personalets hverdag. Det gav ekstra ro de sidste dage 

for Anker og ikke mindst for Grethe og Nina. 

 Det gav også ro, at en smuk nyrestaureret Venø Kirke tog vel imod 

Anker og dannede rammen om et højtideligt farvel, og ikke mindst det 

Venø også kan – dels at samles om et fælles farvel, dels at følge med til fær-

gen. 

 Alting har sin tid: 

En tid til at opsøge, en 

tid til at miste… en tid til 

at gemme hen…! 

/ Marianne Pedersen, 

Riisvej 12D 

Foto: Jan Bendix 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen Foto: Gertrud Damgaard 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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DET  SKER 

LOTTE LYKKE 

FREDERIKSEN 

FORTÆLLER 

Torsdag den  

2. marts kl. 19:30  

i Venø Havnehus har Foredrags-

gruppen inviteret til forfattermø-

de. Læs omtalen i februarudga-

ven af VenøPosten. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

!! NY DATO: SANGAFTEN !! 

Den tidligere annoncerede aften 

med fællessang og hyggeligt 

samvær er flyttet til torsdag den 

23. marts kl. 19:30 i foredrags-

salen på Venø Efterskole.  

 Tilmelding senest tirsdag 

den 21. marts til Lilly Møller og 

Ryan Jensen på: lian@venoe.dk  

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

Husk det tidligere annoncerede 

klubmøde fredag den 3. marts 

kl. 17:30 i Børnehuset. Tilmel-

ding til Morten Gjern på tlf. 21 60 

90 53. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

– Flemming Damgaard og  

Morten Gjern 

 

 

FILM I BØRNEHUSET 

Filmen Babel af A.G. Inarritu - vi-

ses fredag den 24. marts kl. 

19:00 i Børnehuset. Kom og se!  

Er du interesseret, så giv lyd til 

Flemming Damgaard på tlf. 27 29 

66 00 eller Erling Roseth, tlf. 23 

92 29 05. 

/ Erling Roseth, Riisvej 20 

BLIV VENØ-BRANDMAND 

I vores lille gruppe af frivillige Venø-brandmænd, står vi og 

mangler nye kræfter. Idéen med at have frivillige brand-

mænd er, at gruppen har lokalkendskab og mulighed for at 

være hurtigt fremme, inden indsatsen kommer fra fastlan-

det. Som Venø-brandmand får man udrustning og forsik-

ring til rådighed. Der afholdes en årlig øvelse på øen for de frivillige brand-

mænd. Her gennemgår vi udstyr og brandslukning mm.  

 Vi søger to m/k'er som kunne tænke sig at indgå i vores lille korps på 

ni mand. Man behøver i princippet ikke være venøbo for at være Venø-

brandmand. Har man sit arbejde på øen til dagligt, kan det dække de i korp-

set, som dagligt arbejder på fastlandet. Udover frivillige brandmænd kan vi 

bruge venøboere med godt lokalkendskab. Under en indsats kan de pågæl-

dende være værdifulde vejvisere for beredskabet.  

 Har dette vakt din interesse, så kontakt Dennis Borbjerggaard på tlf. 

61 13 14 07 eller borbjerggaard@mail.dk. 

/ Nordvestjyllands Brandvæsen  

— Ib Stougaard, beredskabsinspektør, tlf. 20 18 60 06 

 

NÆSTFORMANDSPOST LEDIG 

Til generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) den 

20. maj på Avernakø skal der vælges en ny næstformand. Posten er ledig 

for en engageret øbo, der gerne vil være med til at arbejde for øernes ud-

vikling. Næstformanden er en del af SaDS’s bestyrelse og deltager i møder 

og arrangementer som SaDS har interesse i. Derudover sparrer næstfor-

manden med formanden om politiske emner og engagerer sig i emner om 

småøerne og forholder sig til tilsendt materiale. Næstformanden modtager 

et skattepligtigt honorar, der pt. lyder på kr. 18.750. Desuden dækkes rejse-

udgifter. Kandidater til posten må meget gerne kontakte undertegnede på 

ls@danske-smaaoer.dk eller tlf. 62 51 13 39.  

/ Sammenslutningen af Danske Småøer — Lise T. Sørensen (forkortet af red.) 

Arkivfoto: Hans Peter Jensen 

? 
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DET  SKER 

TRÆN TIL MOTIONSLØB 

Der er igangsat planlægningsarbejde af et motionsløb på Venø. Det eneste, 

der er fastlagt og kan oplyses om på nuværende tidspunkt, er datoen den 

17. juni. Løbet planlægges af Venø GIF i samarbejde med webshoppen 

godeben.com. Oplysningen her alene for at venøløbere kan begynde træ-

ningen nu – løbet bliver efter det oplyste over tre distancer: 7, 14 og 22 km. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FREDAGSKLUB 

Så blev fredagsklubben skudt i gang igen. 14 venøbørn mødte fredag op til 

afgang med Venø Bussen til Skive. Her blev der skøjtet derud af. Humøret 

var højt og alle nød godt af den medbragte mad, kage og varme kakao. Vel 

mødt i marts til hyggelig fredagsklub igen. 

/ Venø Børne– og Ungdomshus — Knud Overgaard 

 

 

EN MUSEUMSFÆRGE I AKTION 

På årets generalforsamling i Venøsund Færge-

laug kunne formanden, Bjarne Tingkjær Søren-

sen i sin beretning fortælle om endnu et begiven-

hedsrigt år i Venøsunds historie. 

 I 2016 deltog Venøsund i en lang række aktiviteter i Limfjorden, Stru-

er Havn og i sin hjemhavn på Venø. Venøsund indgik blandt andet som en 

væsentlig aktør i forbindelse med VenøBoens værtskab for generalforsam-

lingen i Sammenslutningen af Danske Småøer i maj. Her blev det til mange 

”færgehistorier” og måske også skrøner i samtalerne med færgeinteressere-

de fra andre øer. 

 Væsentligste rolle for Venø i 2016 blev brugen af Venøsund som 

reservefærge i august/september, hvor Venø Færgen havde sit uheld. Her 

overtog Venøsund en kort tid sejladsen på færgeruten – for senere at blive 

overflyttet til Næssund overfarten. Det gav øget kapacitet og service for 

Venø-trafikanterne. 

 Venøsund Færgelaug har fortsat udbygningen af sit samarbejde med 

Struer Kommune, Turistforeningen, Museet, Venø Færgefart og mange an-

dre aktører i området. 

 På generalforsamlin-

gen nyvalgtes Christian Mor-

tensen, Riisvej 9 til bestyrel-

sen. Øvrige valg var genvalg. 

Kontingentet er uændret kr. 

200. Bestyrelsen arbejder for 

at øget medlemstallet i for-

eningen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

(Tegning: Thomas Skovhøj) 

 

ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 
 
 

Galleri KK 
 

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

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Åbent mod forudbestilling af selskaber. 

Kontakt os for nærmere information.  
 

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

Foto: Gertrud Damgaard 

http://www.godeben.com
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GENERALFORSAMLINGER 

VENØ HAVN 

Kom til Venø Havns generalforsamling onsdag 

den 22. marts kl. 19:30 i Venø Havnehus. 

 Du får mulighed for at høre om havnens 

forbedrede økonomi og status på forpagtning af 

Havnehuset (i skrivende stund ingen nye interesserede). På valg er Dennis 

Borbjerggaard, Morten Hermann og Ulf Ipsen. Dennis modtager ikke gen-

valg. Morten Dahl ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen skal derfor 

suppleres med to medlemmer.  

 Vi opfordrer til, og håber at indehavere af indskudsbeviser vil melde 

sig som kandidater på banen til at tage en tørn i bestyrelsen. 

/ Venø Havn — Ulf Ipsen 

 

 

VENØ GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 

Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik - 

og Idrætsforening onsdag den 29. marts kl. 19:30 i  

spisesalen på Venø Efterskole. 

 Dagsorden i følge vedtægterne, som kan ses på Venøs 

hjemmeside/GIF. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest den 19. marts til gif@venoe.dk. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 

Brødbæk, Søren Hindkjær, Laila Olsen, Susanne Overgård og Dorte Sauer). 

Alle modtager genvalg. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

VENØ EFTERSKOLE 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Skole-

kredsen onsdag den 6. april kl. 19:30 i spise-

salen på Venø Efterskole med følgende dagsor-

den: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 

5. Kontingent fastsættes 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 9. 

marts) 

8. Eventuelt. 

 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Kunsten at græde i kor 

af Erling Jepsen 

Forlag: Borgen 

ISBN-13: 9788721029777 

 

Hovedpersonen er en dreng på 

11 år, der i 60’erne bor i Søn-

derjylland med sin mor, far og 

søster. Drengen ser meget op til 

sin far, og synes at alt, hvad fa-

ren gør, er det rigtige. Men fa-

ren har såkaldte psykiske ner-

ver, og det gør at sønnen føler 

sig tvunget til at gøre faren i 

bedre humør.  

 

Bedømmelse:  
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2. marts kl. 19:30 Forfatteraften i Venø Havnehus 

3. marts kl. 17:30 Fredagsklub for voksne i Børnehuset 

5. marts kl. 10.00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

12. marts  kl. 14.00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

19. marts  kl. 10.00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

20. marts  kl. 19.00  Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

22. marts kl. 19:30 Generalforsamling i Venø Havn, Havnehuset 

23. marts kl. 19:30 Sangaften på Venø Efterskole (tilmeld. 21/3) 

24. marts kl. 19:00 Filmaften i Børnehuset 

26. marts  kl. 10.00  Højmesse v/Per Mikkelsen 

29. marts kl. 19:30 Generalforsamling i GIF, Venø Efterskole 

31. marts kl. 14:00 Performance, Venø Havn 

 

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 Svømning: Den 4., 11., 18. og 25. marts kl. 13:00 

VENØ  I  MARTS 

 
 
 
 

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

senest den 24. marts 
 
i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Gertrud Damgaard og  
Christian Mortensen 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

Venø-kalender 
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder 
dem. Brug kalenderen som værktøj i 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Erling Roseth 


